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Vi jobbar gärna för dig

Valfrågorna RegionvaletValsedeln Personrösta!
Jämför vad du, Nystart och 
andra partier tycker.  
 SID 4-17

Nu kan du rösta på Nystart 
även i valet till Regionen.  
 SID 16

Se vad Nystart vill jobba för 
redan på valsedeln  
 SID 10-11

Sätt ett kryss och rösta här 
redan från den 24 augusti.  
 SID 18

Tiden går fort när man har roligt, sägs det. 
Enköpings enda renodlat lokala parti Nystart 
Enköping går nu till val för tredje gången. 
Häng med! 

När nybildade Nystart Enköping som första parti 
gav ut en egen tidning 2014 skrev vi: ”Ibland ställer 
vi oss frågan om vi verkligen vill ta ansvar för alla 
eftersatta och svårbegripliga beslut. Om det inte 
vore skönare att åka och fiska”. 3.747 Enköpings-
bor ställde in vår fisketur den gången.  
 Vi tänker att fiskarna kan få vänta lite till. Enkö-
ping har i fyra långa år styrts av hela fem partier 
(M+C+L+KD+MP) i koalition utan egen majoritet. 
Oftast med stöd av SD. Vi respekterar deras politis-
ka engagemang. Men när det kommer till konkreta 
resultat finns en del övrigt att önska. 

Låt oss berätta hur en lokal röst på Nystart Enkö-
ping kan göra skillnad. Läs om ökad demokratisk 
delaktighet för fler Enköpingsbor. Läs om En-
köpings snabba tillväxt – som inte får vara FÖR 
snabb. Läs om höjda politikerarvoden, lokala sak-

frågor, hur vi vill styra Enköping och att Nystart 
även finns med i Regionvalet. Och se några av årets 
annonser för Nystart. 
 
Missa inte heller den fantastiska berättelsen om 
Nystart Enköping; ”Det började i Johnnys källare”. 
Njut av alla vackra Enköpingsbilder, som framrös-
tats av Enköpingsborna i Nystarts tävling ”Månad-
ens Enköpingsbilder”. Eller slå oss en signal, Ny-
start är ju partiet du kan ringa till direkt och berätta 
vad du tycker. Studera gärna också Sveriges mest 
informativa valsedel, dvs Nystarts. Se där några 
exempel på hur Nystart tänker utanför boxen. Just 
så som vi vill styra Enköping. 

Läs, se och begrunda. Allt fler röstar på olika par-
tier till kommun, region och riksdag. Det sägs att 
många tycker att årets val till riksdagen är det svå-
raste på länge. Är du en av dem? 
 I så fall, låt oss göra det lätt för dig i valet till 
Enköpings kommunfullmäktige och i Regionvalet. 
Sedan kan du fundera på om det är Magdalena, 
Ulf, Annie, Ebba eller de andra du gillar bäst. Men 
det är en helt annan historia. Här i Enköping får du 
gärna låta fiskarna vänta lite till. 

Så, här är Nystart Enköpings femte egna tidning. 
Lite för kaxig för vissa. Kanske precis vad andra 
önskar. Just så som det ska vara i den demokrati 
vi alla hyllar, välkommen!   
 

 ANDERS WIKMAN,  

 gruppledare Nystart Enköping

Fiskarna får 
vänta lite till...

Nystart tänker utanför 
boxen. Så som vi vill 
styra Enköping
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All makt i Sverige utgår från folket. Det är grundpelaren i vår demokrati.  
Vi är ett lokalt, engagerat gäng som gärna företräder dig. Låt oss berätta hur vi vill göra det.

Det är dags att göra ett lokalt val. Nystart fokuserar 
på lokala frågor för hela kommunens bästa.  
Vi samarbetar där vi får resultat så långt vårt  

väljarstöd räcker, oavsett höger- eller vänsterpoli-
tik. Efter åtta år i den politiska hetluften är vi mer 
än redo att föra din talan. Vi älskar verkligen vår 

hembygd, men nu tycker vi att Enköping kan  
bättre. Med ditt stöd kan vi jobba ännu hårdare 
 för hela vår kommun!

nystartenkoping.com nystartenkoping.com

Följ Nystart på  
NYSTARTENKOPING.COM

Se valsedlarna på  
mittuppslaget och sidan 16

JP Johanssons bostad, Villa Fannalund, inskickad av Stig Malmgren i Enköping.  Fler Enköpingsbilder på sid 14

ENKÖPING 

KAN  

BÄTTRE 

 

Anders Wikman, Agneta von Schoting (t.v.)  
och Tuija Rönnback (t.h.) är de översta namnen 
på Nystart Enköpings lokala valsedel
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Är Nystart Enköping ett vänster- eller 
högerparti? Svar: Varken eller.  
Nystart går rakt fram!    

Nystart Enköping fokuserar på lokala sakfrå-
gor. De går sällan att placera in på den tradi-
tionella vänster-höger-skalan. Därför  
gör heller inte Nystart det. 

I vårt första val 2014 ställde vi upp som ett 
oberoende parti. Efter valet valde Moderater-
na och Centern att frivilligt gå i opposition, 
de ville inte styra Enköping. Vi i Nystart 
tog däremot ansvar för vårt valresultat och 
bildade en politisk ledning 2015-2018 tillsam-
mans med det största partiet, Socialdemokra-
terna. 

Den gångna mandatperioden har vi varit ett 
självständigt, konstruktivt oppositionsparti. 
Och utifrån valresultatet 2022 är vi beredda 
att samarbeta med partier som delar våra 
demokratiska värderingar, från höger till 
vänster.  I enskilda sakfrågor röstar vi på go-
da förslag, oavsett vem som lägger dem. För 
Enköpings bästa. 

Vänster eller höger? 
Nej - rakt fram!

Enköping och våra omgivningar 
är fantastiska. Det finns något för  
alla. Här har vi nära till allt. Här vill  
allt fler bo. 
 
Naturen, kulturen, Mälaren, småstaden, stor-
staden, den levande landsbygden, parkerna, 
vårt rika föreningsliv, vårt framgångsrika 
näringsliv. Det är bara några exempel på allt 
som får oss att trivas i Enköping.
 Nu gäller det att ta politiskt ansvar och 
fortsätta utveckla Enköping. Vi måste åter 
få bli stolta ambassadörer för vår hembygd. 
Samtidigt som vår kommun är Sveriges fjär-
de snabbast växande, är Nystart Enköpings 
vision att vi ska låta Enköping vara Enkö-
ping.    

VÅR VISION ÄR ETT ENKÖPING
…som uppmuntrar småstadssjälen. Vad 
det innebär är upp till varje Enköpingsbo att 
definiera. Kanske att fortsätta känna samhö-
righet med varandra. Kanske att även låta 
mjuka värden styra när vi bygger en medel-
stor stad och kommun att trivas i. Att växa 
utan växtvärk. 

…där företagarna känner att politikerna 
förstår dem. Att företagandet är viktigt. På 
riktigt. Att det är i företagen jobben och skat-
teintäkterna uppkommer. Där såväl politiker 
som tjänstepersoner – på alla nivåer – hjälps 
åt att förbättra företagens syn på kommunen. 
Där rankingar går spikrakt uppåt i stället för 
nedåt. 

…där det förebyggande arbetet får kosta och 
ses som en investering i framtiden. Såväl när 
det gäller barn och unga, som äldre och de av 
oss som är i behov av lite hjälp i livets olika 
faser. Som att se värdet och inte bara kostna-
den av en badramp vid Sommarro. Där det 
ideella föreningslivet uppskattas. Och där 
man förstår att miljö och klimat behöver vår 
hjälp. 

…som med fast hand både vågar gasa och 
bromsa. Utan att på en gång börja prata om 
att höja skatten. Det finns fler sätt att jobba i 
en kommun. Om man tänker utanför boxen. 

…där det är självklart att en kommun är en 
politiskt styrd organisation. Enköpingsbor-
na väljer – och väljer bort – sina politiker, 
medan tjänstepersoner kommer och går. Vi 
ska uppskatta vår duktiga kommunorgani-
sation. Men när det kommer till kritan är det 
de folkvalda politikerna som ska ställas till 
svars. All makt utgår från folket. Därför får 
och ska politiker aldrig gömma sig bakom 
personalen.  

HELA ENKÖPING SKA MED 
Vi vill driva frågor som gör det trivsamt att 
bo i HELA Enköping. För det behöver vi hjäl-
pas åt, fråga oss vad som är viktigt för just 
dig. Det är därför vi flera gånger föreslagit 
en form av kransråd. Och lika många gånger 
blivit nedröstade. Med en utvecklad demo-
krati där fler kan uttrycka sin åsikt skapar vi 
en delaktighet som får fler att känna stolthet 
över sin hembygd. 
Så skulle det kunna bli. I vårt Enköping. 
Om du vill. Vi vill! 

Därför tror  
vi på vårt  
Enköping  

Nystart Enköping gillar inte publikfriande val-
löften. Vi berättar hellre vad vi står för.  
 
De politiska partiernas möjlighet att genomföra 
vallöften är helt beroende av andra partiers välvilja. 
Eller ovilja. Inget parti lär ju få egen majoritet. 
Likaså är det lätt att påstå saker i en valrörelse, utan 
att ha jobbat för det när man faktiskt hade chansen. 
Oavsett om man ingått i den politiska ledningen, 
eller i oppositionen. 
 I den här tidningen vill vi därför förmedla en 

känsla av hur vi resonerar. Så att du vet vad du får 
om du röstar på Nystart även i morgondagens frågor 
som vi inte ens vet vilka de är i dag.  

Låt oss berätta hur vi har drivit några viktiga frågor 
den senaste mandatperioden. Och hur andra partier 
faktiskt har röstat. Vi kallar dem Valfrågor. Tycker du 
som vi, eller som de andra partierna?  
Se även de tio snabbfrågorna på sid 17. Valet är ditt! 

Låt oss ställa några valfrågor  

nystartenkoping.com nystartenkoping.com

Skoldagen och fritidssysselsättningar-
na upptar en stor del av Enköpings ung-
domars vardag. Låt oss satsa på dem!  

En trygg och bra skolgång är grunden för 
våra barn och ungdomars välgång i livet. 
Enköping har bra skolor, men bra kan bli 
bättre! Nystart tror dock inte att skolan behö-
ver mer byråkrati och kommunala pekpinnar 
eller självutnämnda ”experter”. Tvärtom, vi 
ger hellre skolan resurser och arbetsro. 
 Då skolans budget urholkats de senaste 
åren anser Nystart att det är hög tid för en 
återställare. Enköping ska inte satsa mindre 
på skolan än andra jämförbara kommuner. 
Det kan ta ett tag att komma upp i rätta nivå-
er, men resan måste påbörjas nu! 

Med mer resurser riktade ”till klassrum-
met” kan vi få fler lärare, pedagogisk perso-
nal och resurspersoner i skolan. Förstärkning 
av elevhälsan och ökat stöd till elever med 
särskilda behov - både på lektioner, raster 
och fritidshem ger bättre studiero.  

Vi stöder arbetet med skolpersonalens vi-
dareutbildning. Och vi tror på att följa varje 
elevs enskilda utveckling, så man kan sätta 
in rätt resurser i tid. Ingen som flyttar till 
Enköping ska hamna ”mellan stolarna” vid 
byte av skola eller årskurs. 
 Nystart vill också prioritera det livslånga 
lärandet som gör att vi är anställningsbara, 
alltifrån Komvux till Yrkeshögskolan, med 
tydligt fokus på egen försörjning. 

På fritiden spelar alla duktiga föreningar en 
viktig roll för våra yngre. Liksom för vuxna 
och riktigt årsrika. De ideella arbetsinsats-
erna kan inte nog hyllas, och Nystart vill se 
ett ökat fokus på att förbättra föreningslivets 
förutsättningar i Enköping. Det ska inte 
behövas en konsult från Örebro för det! 
 Lokaler, bemötande och en tydlig politisk 
signal om vem som är till för vem är några 
saker som Nystart vill bidra med för att un-
derlätta och utveckla Enköping fantastiska 
föreningsliv.  

Delaktighet och transparens är hjärte-
frågor för Nystart Enköping. Det sitter 
i vårt DNA. Partiet bildades 2014 bland 
annat för att vi inte tyckte att Enkö-
pingsborna bemöttes schysst av den 
dåvarande politiska ledningen. Därför 
reagerar vi starkt på flera av den senas-
te tidens beslut, där vi anser att utveck-
lingen går åt fel håll. 

Först stängdes Enköpingsborna ute 
från delar av kommunstyrelsens mö-
ten. Tidigare var mötena helt öppna, 
alla kunde sitta med och lyssna. Nu 
hålls mötena bakom stängda dörrar 
när kommundirektören informerar, 
liksom när coronaläget i kommunen 
redovisas. Det som sägs där är hemligt 
för Enköpingsborna. 
 Sedan slutade kommunen plötsligt 
publicera handlingarna inför mötena i 
kommunstyrelsens utskott. Skälet sägs 
vara att Enköpingsborna inte kan skilja 
på förslag och beslut…

Vi i Nystart har röstat för öppna mö-
ten och tillgängliga handlingar. Men 
med hjälp av Sverigedemokraterna 

har minoritetsstyret M+C+L+KD+MP 
lyckats stänga Enköpingsborna ute. 
 Likadant var det när Nystart ville 
ha en medborgardialog om den stora 
omvandlingen av kvarteren längs dr 
Westerlunds gata. Förslaget röstades 
ned av minoritetsstyret och SD. Så har 
det också blivit varje gång Nystart fö-
reslagit kransråd för delaktighet i hela 
kommunen. 
 Inte förrän på det allra sista fullmäk-
tigemötet före valet har styret nu kom-
mit med några demokratiförslag. Som 
behöver utredas mer. Efter fyra långa 
år i den politiska ledningen. 

Om Nystart Enköping får mer att säga 
till om efter årets val kommer vi att ar-
beta för mer öppenhet och transparens. 
Inte mindre. Vi får inte ta demokratin 
för given. Starka krafter vill begränsa 
demokratin i världen, även i Sverige. 
Det starkaste motvapnet är ett brett 
folkligt stöd för våra demokratiska 
institutioner. För att upprätthålla det 
behöver vi inse värdet av öppenhet och 
Enköpingsbornas delaktighet. Även till 
vardags. Även när det inte är val.

Låt oss skapa  
mer demokrati  
– inte mindre! 

STÄNGDA MÖTEN. HEMLIGA HANDLINGAR.  
LÅT INTE MÖRKRET BREDA UT SIG!

Skolan och föreningslivet  
som är närmast dig

UNG I ENKÖPING 

Valfråga 1: Är delaktighet och 
öppenhet viktigt för dig?

NYSTART  
har flera gånger röstat för  

större delaktighet och öppenhet

M+C+L+KD+MP+SD  
har röstat igenom stängda möten  

och hemliga handlingar (M+C+KD+SD)

När valet närmar sig pratar alla om delaktig-
het och öppenhet. Men hur ser den politiska 
vardagen ut, får vi mer eller mindre demokrati 
i Enköping? 

Styrelsemöte i smörfabriken -  
på en äng i Svinnegarn. 



nystartenkoping.com nystartenkoping.com
    
     6

    
     7

nystartenkoping.com

Hettemarksbygget. Endast Nystart 
ifrågasatte bygglovet.

Dr Westerlunds gata. M+C+L+KD+MP+SD röstade ned Nystart och 
överexploaterar i strid med överenskomna principer.

Nystart Enköping är ett lokalt, oberoende parti som grundades 2014. Nystart är partiet för dig som tror på  
pragmatiska lösningar på lokala frågor, utan centralt styrda låsningar. Alla människors lika värde är vår  

grundbult, där delaktighet i en transparent demokrati är en hjärtefråga.

 
VALFRÅGA 2:  

Hållbar tillväxt utan växtvärk 
Tycker du som vi att Enköping ska byggas hållbart  
för både barn och vuxna – med hus som passar in? 

Nystart har kämpat för bättre boendemiljö vid
Hettemarks, Dr Westerlunds gata och Möbelhustomten.

Jämför M+C+SD+S röstade bort ett garage under 
Möbelhustomten. Barnens gård fylls nu med bilar.  

Vad tycker  
Läs mer på nystartenkoping.com

DU?

Tyck till om Nystarts valfrågor

Valfråga 2: Är det viktigt att Enköping byggs hållbart 
för både barn och vuxna – med hus som passar in?  

NYSTART  
har kämpat för bra boendemiljö  

vid fd Möbelhuset, Hettemarks och  
Dr Westerlunds gata

M+C+L+KD+MP+SD  
överexploaterar Dr Westerlunds gata  
i strid med överenskomna principer

Att bygga samhälle och inte bara hus kanske 
känns som ett slitet uttryck. Men just det är 
extra viktigt att poängtera nu när Enköping 
bygger hus på löpande band.  

Det är ingen tillfällighet att Enköping är Sveriges 
fjärde snabbast växande kommun. Allt som attra-
herar och närhet till storstäder skapar ett högt tryck 
från exploatörer. Många vill bygga mycket. Men 
det får inte bli för mycket! 
 Vi i Nystart välkomnar alla nyinflyttade, upp-
skattar att byggföretagen vill satsa på vår kommun 
och inser värdet av att vi blir fler som delar på våra 
gemensamma kostnader. 

Men det kostar också att växa. Särskilt för snabbt. 
Skolor och förskolor ska byggas, liksom olika bo-
enden. Kommunen behöver mer personal. Infra-
strukturen måste byggas ut. Och, vi behöver bygga 
ett hållbart samhälle. Inte bara ekonomiskt, utan 
kanske framförallt socialt.
 Klarar vi inte det – växer vi för fort – får vi växtvärk 
med platsbrist i skolan, dålig ekonomi, social oro, 
stress inom omsorgen och eftersatt infrastruktur. 
 Just därför har Sveriges kommuner ett så kallat 
planmonopol. Det är kommunerna som bestämmer 
vad som får byggas var. Den senaste tiden har Ny-
start tydligt markerat att vi behöver använda den 
möjligheten mer aktivt för att skapa ett trivsamma-
re Enköping. 

Det är ingen tillfällighet att Nystart var en-
da parti som motsatte sig det svarta huset 
som trängdes in med skohorn vid Hette-

markshuset (nyligen utsett till ett av Sveriges fu-
laste).
 Det var också endast Nystart som reserverade 
sig mot att barnens gård på den så kallade Möbel-
hustomten nu kommer att fyllas med bilparkering-
ar, i stället för ett planerat garage under huset. 
För att inte tala om den kraftiga exploateringen 
längs Dr Westerlunds gata. I fyra separata de-
taljplaner mellan centrum och nya Lillsidanskolan 
ska motsvarande hela Örsundsbro trängas in. Blir 
det bra? 

Vi får inte vara naiva när vi möter exploatörerna. 
Byggrätter är en handelsvara. Ett av de obyggda 
kvarteren längs gatan såldes vidare för över 90 mkr 
under förutsättning att den kraftiga byggrätten 
godkändes. Så blev det. Men vem tar ansvar för 
boendemiljön? 
 Nystart har krävt bättre visualisering, barnkon-
sekvensanalyser och medborgardialoger för ut-
byggnaden längs Dr Westerlunds gata. Tyvärr har 
vi blivit nedröstade. 
 Om Nystart får mer att säga till om efter valet 
ökar våra chanser att jobba för ett trivsamt Enkö-
ping. Som är hållbart för både människor, ekonomi 
och miljö.    

Många vill bygga 
mycket, men det får 

inte bli för mycket!

Låt oss bygga 
ett Enköping  
att trivas i

Först var vi inte så många. Några stycken bara, 
faktiskt. Som vintern 2014 träffades i gillestugan 
hemma hos den blivande ordföranden i partiet, 
Johnny Karlsson. Den första frågan var; ska vi 
starta ett nytt parti i Enköping? Under ett valår 
– med bara ett drygt halvår kvar till valdagen, 
dessutom?! 
 
Så börjar historien om Nystart Enköping. Svaret på 
frågan blev ja. Vi tyckte att Enköping behövde en lokal 
röst, som ett komplement till riksdagspartiernas cen-
tralt styrda låsningar. Resten är just historia. Plötsligt 
stod vi framför Statt-gropen den 19 mars 2014 och möt-
te pressen.
Vi deltog i mässor och hade förstås valstuga på torget. 
En trekantig. Men hur når ett ungt parti ut med sin po-
litik på riktigt? Utan pengar, utan valbudget. Svar: Man 
gör en egen tidning. På 20 sidor. Trycker den i 23.000 
exemplar och får den utdelad till alla hushåll i hela En-
köpings kommun!

Visst, det lät först lite galet. Men tack vare ett fint 
samarbete med dåvarande Ena-Håbo-tidningen och 
många engagerade medlemmar skrev vi texter och 
sålde annonser som finansierade hela tidningen. Det är 
nog ingen överdrift att säga att den tidningen avgjorde 
valet i Enköping 2014: Nystart Enköping fick 3.747 
röster, 14 procent. Det räckte till åtta av fullmäktiges 51 
mandat. Succé! Och nu började det riktiga jobbet!

Som Enköpings tredje största parti förhandlade Ny-
start med de två största partierna, Socialdemokraterna 
och Moderaterna – Nystart går ju rakt fram!

Ganska snart valde Moderaterna att kasta in handdu-
ken och gå i opposition, följda av Centern. Båda parti-

Det var i Johnnys  källare det började...

ÄR DU NYINFLYTTAD ELLER EN    FÖRSTAGÅNGSVÄLJARE?  
SÅ BILDADES NYSTART! 

erna hade ju tappat kraftigt i valet och behövde slicka såren i 
lugn och ro.

Nystart tog dock ansvar för valresultatet. Efter några veckors 
förhandlingar stod det klart att Nystart Enköping och Social-
demokraterna skulle styra Enköping 2015-2018. I minoritet. 
Tillsammans hade vi 24 av 51 mandat i fullmäktige, och be-
hövde stöd av minst ett parti för att få majoritet i enskilda sak-
frågor. Precis som vi argumenterat för i valrörelsen. 
Den cementerande blockpolitiken, där ett block lägger beslag 
på all makt, var död!  

Får vi säga det själva är det fyra år vi är stolta över, med en 
stabil politisk ledning som byggde upp en lika stabil tjänste-
mannaorganisation. 

Nystart avslutar nu den här mandatperioden efter fyra år som 
ett aktivt, konstruktivt oppositionsparti. Vi ger ut vår femte 
tidning, och vi är mer beredda än någonsin att ta ansvar för 
hela Enköpings kommun. Cirkeln är sluten! 

Läs hela berättelsen under ”Om oss” på nystartenkoping.com  

VÄXANDE KOMMUN

MODERAT?
I riksdagen kanske…

 
…men i Enköping röstar  
jag på Nystart Enköping,  

för de vill utveckla Enköping 
i rimlig takt. 

 

 Peter, 32 år 

Ett av fyra kvarter längs Dr Westerlunds gata, där motsvarande 
hela Örsundsbro ska flytta in. Nystart anser att det blir överex-
ploaterat och bryter mot överenskomna principer. 
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Nystart Enköping är ett lokalt, oberoende parti som grundades 2014. Nystart är partiet för dig som tror på  
pragmatiska lösningar på lokala frågor, utan centralt styrda låsningar. Alla människors lika värde är vår  

grundbult, där delaktighet i en transparent demokrati är en hjärtefråga.

Vad tycker  
Läs mer på nystartenkoping.com

DU?

Tyck till om Nystarts valfrågor

VALFRÅGA 3 

Sälj inte ut  
Bredsands camping

Tycker du som vi att Bredsands camping- 
område fortsatt ska ägas av Enköpingsborna 

och inte säljas ut som tomträtt? 

Nystart har föreslagit i kommunstyrelsen  
att planerna på en tomträtt för  

campingområdet stoppas. 

Jämför M+C+L+KD+MP+SD valde att inte 
stödja Nystarts förslag om att stoppa  

tomträtten för campingen.  

VALFRÅGA 4 

Liknande regler  
för liknande gator
Tycker du som vi att det ska vara rättvisa  

regler för gatukostnader oavsett var du bor? 

Nystart anser att det kommunala vägansvaret 
och vägbidragen ska ses över. Där det behövs 

stödjer vi att planändringar ska prövas. 

Jämför Nystart hörsammar inbjudan att  
möta Bredsandsborna 27 april.  
Vilka andra partier kommer?

CENTERPARTIST?
I riksdagen kanske…

 
…men i Enköping röstar  
jag på Nystart Enköping,  

för de vill inte sälja ut mark  
i Bredsand.

 

 Ulrika, 63 år 

Utvecklingen av Bredsandsområdet är en 
segsliten historia. Frågan om en försälj-
ning har begravts i en utredning till efter 
valet. Men vad händer sedan?    

Turerna om Bredsands campingområde är så 
många att hela den här tidningen skulle behövas 
för att förklara de senaste tio årens alla beslut. 
Så, för att göra en lång historia kort; Nystart En-
köping motsätter sig att Bredsands campingom-
råde säljs ut som tomträtt. Vi anser att de senaste 
årens utveckling visat att kommunen bör behålla 
rådigheten över området. Den rådigheten bör 
inte säljas ut, den tillhör Enköpingsborna!
 Behåller kommunen campingområdet kan vi 
välja vilka som ska få utveckla det också på lång 
sikt, och värna området för framtida alternativa 
fritidsaktiviteter. Vem vet om framtida gene-
rationer vill ha en liten camping just där, i ett 
växande Enköping? Då kan vi också bestämma 
över välbehövliga investeringar, som finansieras 
av att campingen hyrs ut. 

Vi vet nu att många Enköpingsbor håller med 
oss. Frågan om att ge First Camp (företaget som 
driver campingen) ett tomträttsavtal dök upp 
på kommunstyrelsens bord i mars 2021. Nystart 
skrev raskt insändaren till höger för att bilda 
opinion. Det lyckades. Ett privat initiativ samla-
de in otroliga 2600 namnunderskrifter i protest 
mot utförsäljningen. 

Efter fortsatta turer och nya hot om utförsälj-
ning har den politiska minoriteten och SD 
begravt frågan till efter valet i en utredning om 
hela Bredsandsområdet. Vi kan inte uppfatta 
det på annat sätt än att hela strandlinjen ända 
till Sommarro nu är i farozonen. 
 Därför har Nystart flera gånger i år yrkat i 
kommunstyrelsen att en tidigare avsiktsförkla-
ring om tomträttsavtalet för campingen rivs upp. 
Lika många gånger har vi blivit nedröstade. 
 Vi hoppas förstås på ett valresultat som ger 
oss mer att säga till om i den här viktiga frågan. 

Apropå Bredsand är det också ett exempel på 
hur Nystart anser att alla Enköpingsbor ska be-
handlas lika, givet lika förutsättningar. Frågan 
om bland annat enskilt vägansvar för boende i 
Bredsand exploderade i vintras. 
 Nystart har engagerat sig i frågan, och var 

ett av endast två partier som hörsammade en 
inbjudan till ett stormöte med Bredsandsborna 
i våras. Vi har lusläst gamla handlingar och 
sett till att frågan kommit upp på den politiska 
dagordningen. Var det slutar återstår att se, 
men Nystart kommer att göra vad vi kan för att 
frågan om vägansvar och annat blir rättvis.    

Låt oss rädda 
Bredsandsområdet 

Valfråga 3: Tycker du  
att Enköping ska behålla 
våra gemensamma till-
gångar, som till exempel 
Bredsandsområdet?  

NYSTART  
har yrkat på att en tidigare avsikts- 

förklaring om tomträttsavtal rivs upp

M+C+L+KD+MP+SD  
valde att inte stödja Nystarts yrkande 
om att riva upp avsiktsförklaringen

Årets lokalval är viktigt för många 
äldre och andra i behov av stöd 
och omsorg. Det är nu det avgörs. 
Ska kommunen fortsätta begrän-
sa ambitionen ”till det som lagen 
kräver” för dem som behöver 
hjälp i vardagen? Eller ska vi - 
som Nystart tycker - höja ribban?  

Diskussionen om vad omsorgen ska 
få kosta i Enköping har blivit märklig. 
Plötsligt har vi inte råd med annat än 
vad lagen kräver. Träffpunkterna togs 
bort av minoritetsstyret med hjälp av 
SD. Likaså äldreombudsmannen. Nu 
senast har pensionärsföreningarnas 
fina verksamheter kastats ut från 
Kryddgården. Står Ljunggården på 
tur? Nystart har tydligt stått på pensi-

onärernas sida i alla dessa frågor!  
 Vi påminner om att det är budget-
frågor. Det är partierna, i det här fallet 
de styrande M+C+L+KD+MP, som be-
slutat att budgeten för omsorgen inte 
ska vara större. Låt oss ändra på det. 
Nystart kommer även framöver att 
prioritera det förebyggande arbetet, 
för såväl äldre som yngre. Det är inte 
bara en ekonomisk besparing på sikt, 
det ger också en ökad livskvalitet. 

Nystart vill ha en uppsökande verk-
samhet hos ensamstående som fyllt 80 
år för information och råd i förebyg-
gande syfte. Nystart vill även att det 
blir lättare att beviljas omsorgsboende 
baserat på hög ålder, ensamhet och 
otrygghet. 

Kommunens personal inom omsor-
gen är guld värd. För att behålla och 
locka personal måste Enköping se 
över de delade turerna och möjlighe-
ten att arbeta upp till heltid. Bättre 
kontinuitet med färre olika besökare 
inom bland annat hemtjänsten ökar 
tryggheten för dem som behöver det 
bäst.
 Vi vet att lokalfrågan är viktig för 
många organisationer. Låt oss bevaka 
att den inte drunknar i den utredning 
som tillsattes före valet. 

Nystart värnar också det kommunala 
pensionärsrådet, som vi ledde förra 
mandatperioden. Vi ser nu med oro 
på rådets framtid. Mer om det, och 
om tillgänglighetsrådet, på sid 13. 

Omsorg om ALLA Enköpingsbor 
ÄLDRE I ENKÖPING 

Nystarts insändare i Mitt i Enköping  
den 20/3-21. Läs den på nystartenkoping.com 

Vi vet nu att många 
Enköpingsbor håller 

med oss. Ett privat initiativ 
samlade in otroliga 2 600 
namn i protest mot utför-
säljningen.

Skymning eller islossning i Bredsand?  
Valet kan bli avgörande.  

Vacker vinterbild inskickad till Nystart av Joel Thungren, Bredsand. 
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Jämför gärna partiernas valsedlar. På Nystarts valsedel  
ser du direkt vad våra kandidater vill jobba för. 

 

Troligen Sveriges mest informativa. 

1. Anders Wikman, 63 år, entreprenör, Fanna.
Delaktighet, föreningsliv, företagande, skola

2. Agneta von Schoting, 62 år, avd.chef, centrum.
Kulturfrågor. Resurser till barn och äldre.

3. Tuija Rönnback, 63 år, strat. samordnare, Fanna. 
Social och ekonomisk hållbarhet.

4. Ingvar Magnusson, 73 år, ingenjör, Kesudden.
Bredsands utveckling. Ansvarsfull tillväxt.

5. Kim Jämsä, 47 år, IT-chef, centrum. 
Utveckling av landsbygden och kransorterna.

6. Johnny Karlsson, 76 år, byggkonsult, Fanna.
Hållbart byggande. God arkitektur.

7. Thomas Ekblom, 66 år, logistiker, Bergvreten.
Träffpunkter. Byggnation i kransort.

8. Per-Anders Staav, 44 år, IT-konsult, Gånsta.
Utbildningsfrågor. Kollektivtrafik.

 
9. Martin Ancons, 74 år, projektledare, centrum.

Vuxenutbildning. Integration. 

10. Anders Guth, 45 år, Konsult, Fanna.
Krisberedskap. Miljöfrågor.

11. Sten Stabo, 75 år, civilingenjör, Tillinge. 
Stöd till föreningslivet. Delaktighet i beslut.

12. Bo Wannberg, 73 år, fd pedagog, centrum.
Närdemokrati. Förvaltningssamarbete.

13. Anne Marie Lindström, 74 år, fd egenför., centrum. 
Trygg ålderdom. Social rättvisa.

14. Christer Löfgren, 56 år, chaufför, Fjärdhundra.
Kommunala kostnader. Integration.

15. Tord Enström, 75 år, egenföretagare, Härnevi.
Föreningsliv. Landsbygd. Demokrati.

16. Fred Raghall, 68 år, terapeut, Fanna. 
Hjälp till självhjälp. Skolans resursanvändning.

17. Emma Stråle von Schoting, 35 år, bitr enhetschef, Fanna. 
Hälsa och fritid för barn och unga.

18. Jan Kling, 64 år, projektledare, Bred. 
Framtidens äldrevård. Kommunens bemötande.

19. Marie Wallén, 44 år, egenföretagare, centrum. 
Skolans resurser.  Träffpunkter för äldre.

20. Georgos Rönnback Karras, 34 år, pers. tränare, Fanna. 
Hälsa. Objektivt beslutsfattande.

Valsedeln som  
säger allt
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Nystart Enköping är ett lokalt, oberoende parti som grundades 2014. Nystart är partiet för dig som tror på  
pragmatiska lösningar på lokala frågor, utan centralt styrda låsningar. Alla människors lika värde är vår  

grundbult, där delaktighet i en transparent demokrati är en hjärtefråga.

Vad tycker  
Läs mer på nystartenkoping.com

DU?

Tyck till om Nystarts valfrågor

VALFRÅGA 5

Enköpings-Posten 16 juni 2022:
Kommunfullmäktige klubbade igenom 
arvodeshöjningar till sig själva på sex  
miljoner kronor. ”Vi röstade emot. Det är 
äckligt mycket pengar”, säger Nystart  
Enköpings Kim Jämsä.

Nystart värnar om kommunens ekonomi, och 
röstade nej till de stora arvodeshöjningarna.

Jämför M+C+KD+MP+S+SD
röstade för de flesta höjningarna.

VALFRÅGA 6

Enköpings-Posten 16 juni 2022:

Ingen badramp vid Sommarro: 
”Horribelt av kommunen”

Nystart tackar Funktionsrätt Enköping för  
informativt möte vid Sommarro, och lovar 
arbeta för:

• Fler föreningslokaler
•  Bättre färdtjänst. Med arbetsresor!
•  …och en badramp vid Sommarro

SOCIALDEMOKRAT?
I riksdagen kanske…

 
…men i Enköping röstar  
jag på Nystart Enköping,  

för de röstade emot höjda 
politikerarvoden.

 

 Jesper, 49 år 

En av vårens stora politiska diskussioner var 
politikernas egna arvoden. Beslutet i juni inne-
bär rekordstora höjningar, se faktaruta. Läs 
varför Nystart röstade emot.  

Kostnaderna för de höjda arvodena till Enköpings 
politiker ökar nästa år med ca 50 procent. Eller sex 
miljoner kronor. Vi i Nystart håller med om att det 
innebär mycket arbete att vara fritidspolitiker. Och att 
ersättningen måste vara rimlig och rättvis, för att fler 
Enköpingsbor ska engagera sig. Utan politiker ingen 
demokrati så som vi känner den. 
 Men flera av de kraftiga höjningarna anser vi är helt 
orimliga. Vi tycker att skattepengarna gör mer nytta 
på annat håll i kommunen. Särskilt nu när bistrare ti-
der väntar och flera nämnder redan går back.   
 Det är en sak att partierna arvoderar sina politiker, 
en annan att kommunen ska stå för alla ersättningar. 
Kanske behöver partierna hitta andra inkomstkällor, 
så som många andra ideella föreningar måste göra? 

Några politiker som försvarar höjningarna hävdar att 
arvodena generellt sett är lägre i Enköping än i andra 
kommuner. De nya högre arvodena skulle därför vara 
motiverade. Vi i Nystart invänder emot den beskriv-
ningen.  
 Fullmäktigeberedningen som föregick arvodesbe-
slutet fick bland annat en redovisning av andra kom-

muners arvodesregler. I den stora floran av regler och 
arvoden kan man slå fast att det finns stora skillnader, 
både uppåt och nedåt. I större och mindre kommuner. 
Men det är svårt att jämföra. 
 Avgörande är hur den politiska strukturen ser ut. Är 
exempelvis nämndordförandena också kommunal-
råd, där fler arbetsuppgifter ingår? Finns politiska se-
kreterare? Hur arvoderas oppositionen? Vilka bidrag 
utgår direkt till partierna? 

Visst kan man hitta exempel där Enköpings arvoden 
är lägre, men också högre. Det blir lite som när barn 
skickligt förhandlar veckopengen. De nämner bara 
kompisar som har högre veckopeng – och inte vilka 
sysslor som ingår… 
 Vi i Nystart Enköping markerade tydligt såväl i 

beredningen som i fullmäktigedebatten att vi inte står 
bakom den 50-procentiga arvodeshöjningen. 
 Det sägs att höjda arvoden behövs för att engagera 
fler (eller rätt?) politiker. Vi i Nystart Enköping vill in-
te tro att det är pengarna som avgör. Vi vill tro att det 
är samhällsengagemanget. Den fritidspolitiker som 
har ett arbete har ju rätt till både tjänstledighet och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utöver arvodet. 
Och pensionärer får både pension och arvode. Det 
borde räcka.  
 Tvärtom tror vi i Nystart att kraftigt höjda arvoden 
kan vara kontraproduktivt. Det är svårt att förklara 
och motivera för dem som ska betala kalaset och kan 
därför öka den redan befintliga misstron mot politiker. 
Risken att utsättas för ett ökat politikerförakt är inte rätt 
sätt att locka fler att engagera sig. Nystart Enköping 
röstade nej till de kraftigt höjda politikerarvodena. Vi 
gick därmed emot M, C, S, KD, MP och SD som röstade 
för dem.

Det blir lite som när 
barn skickligt förhand-

lar veckopengen. De näm-
ner bara kompisar som har 
högre veckopeng – och inte 

vilka sysslor som ingår… 

Därför är vi  
emot höjda  
arvoden 

Nystart tackar tillgänglig-
hetsföreningarna för bra 
möten med oss politiker i 
Sommarro på försommaren. 
Låt oss tillsammans se till 
att de viktiga tillgänglig-
hetsfrågorna inte försvinner 
från agendan. Låt oss värna 
om kommunens tillgänglig-
hetsråd!  
 
I kommunens tillgänglighetsråd 
möts politiker och ett stort antal 
av de lokala föreningarna inom 

Funktionsrätt Enköping. Det är 
ett forum för information, debatt 
och påverkan. Nystart Enköping 
innehade ordförandeposten i 
rådet förra mandatperioden 
och uppskattade de levande 
diskussionerna. Precis som då 
ska rådet nu utvärderas, liksom 
pensionärsrådet och natur- och 
friluftsrådet. 

I underlaget till kommunfull-
mäktiges beslut om utvärdering 
står även att det ska utredas om 
andra forum kan ”säkerställa att 
de perspektiv som råden idag 

ska belysa omhändertas”. Alltså, 
de tre råden skulle kunna läg-
gas ned. Dessutom står det att 
rådens hemvist under kommun-
styrelsen kan ses över. Därmed 
skulle exempelvis kommunalrå-
dens medverkan som ordföran-
de kunna vara ett minne blott.  

Vi i Nystart tycker att detta är 
mycket oroväckande och reser-
verade oss som enda parti mot 
beslutet. Nystarts yrkande om 
att råden inte ska kunna uppgå 
i andra geografiska beredningar 
röstade ned i fullmäktige. Låt 

Lokaler, färdtjänst – och badramp  i Sommarro!
TILLGÄNGLIGHET I ENKÖPING

Kommunens skattkista ska räcka till mycket. Fortsatt underhåll 
av vackra Sommarro till exempel. Och en ny badramp! 

Kommunfullmäktige klubbade igenom arvodeshöjningar till sig  
själva på sex miljoner kronor. ”Vi röstade emot. Det är äckligt  
mycket pengar”, säger Nystart Enköpings Kim Jämsä.  EP 16/6-22

Valfråga 4:  
Vad tycker du om höjda 
politikerarvoden för att 
öka den demokratiska 
representationen?     

NYSTART  
röstade nej till alla stora höjningar  

av politikerarvodena

M+C+KD+L+MP+S+SD  
röstade igenom stora höjningar  

av politikerarvodena

oss bevaka detta tillsammans. 
En röst på Nystart stärker våra 
möjligheter att värna dessa kom-
munala råd!  

Lokalfrågan är viktig också för 
funktionsrättsrörelsen. Även 
här måste vi bevaka att loka-
lutredningen som tillsattes före 
valet verkligen levererar. Låt 
oss också ta krafttag för att öka 
kundnöjdheten när det gäller 
färdtjänst. Och; en badramp i 
Sommarro ser Nystart som en 
självklarhet! 

FAKTA OM ARVODEN 
Nystart röstade nej till bland annat: 
• Månadsersättningen till nämndsordförande höjs från ca 11.000 kr  
   till ca 21.000 kr, utöver sammanträdesarvodet 
• För vice ordförande höjs beloppet från ca 5.600 kr till ca 10.500 kr
• Ännu en vice ordförande införs i nämnderna
• Antalet ledamöter i nämnderna tillåts öka 
• Sammanträdesarvodet höjs från ca 900 kr till ca 1100 kr per  
  4 timmar
• Det införs ett grundbelopp på 5.000 kr/månad till partiernas  
   gruppledare, utöver mandatersättningen ca 4.200 kr/mandat
• Det införs ett gruppledararvode även till partier som har kommunal-   
  råd (årskostnad ca 2 mkr till tre partier, i dag S+M+C).
• Grundstödet till partierna höjs från 30.000 kr till 60.000 kr per år,  
   utöver mandatersättningen 30.000 kr per mandat och år.
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Miljö och klimat hänger ihop
 

Det förändrade klimatet sätter miljöfrå-
gorna i fokus. Vi kan alla hjälpas åt att 
värna vår miljö och att motverka klimat-
hoten. 

Kommunen kan intensifiera arbetet med att 
förändra attityder, föregå med gott exempel 
och underlätta ett miljövänligt liv. Få fler 
att faktiskt åka med våra nya bussar, bygga 
fler cykel- och gångvägar, mer användning 
av solenergi och fortsatt fokus på utsläppen 
från kommunens egen fordonspark är några 
av de områden Nystart prioriterar. Enkö-
pings kommun deltar nu i olika samarbets-
projekt för bättre miljö. Nystart ser som sin 
uppgift att ständigt påminna om att det är 
effekten och resultaten som räknas, inte bara 
att utreda och sola sig i glansen av fina pro-
jektnamn. Solen behöver vi till annat!  

Ring Nystart Direkt  
Nystart tror på Enköping – men visst kan 
Enköping bättre! Eller vad tycker du? 
Ring Nystart Direkt och berätta! 

Nu kan du ringa direkt till oss i Nystart  
Enköping. Du kanske vill diskutera något 
du läst i den här tidningen. Föreslå förbätt-
ringar i vår kommun. Eller bara uttrycka en 
åsikt. Välkommen att slå en signal. Du når 
oss på 072-0404 720. Vi hörs! 

Enköping är en riktig småföretagar-
kommun. Nästan alla 5100 Enköpings-
företag har under 50 anställda, men 
tillsammans är de kommunens största 
arbetsgivare! 
 
Alla de här företagen är viktiga för hela 
vår kommun. Därför är det också viktigt 
att kommunen och företagen krokar arm 
och arbetar tillsammans, med förståelse för 
varandras roller och förutsättningar. Det 
har gått sisådär den senaste tiden. Enköping 
faller som en sten i Svenskt Näringslivs före-
tagsranking. 

När vi gav ut vår tidning inför valet 2018 
skrev vi: ”I Svenskt Näringslivs senaste un-
dersökning hamnade Enköping på plats 78 
av Sveriges 290 kommuner. Endast Knivsta 
rankades högre i Uppsala län. Placeringen 
2017 är en uppgång med tio placeringar från 
året innan och markerar ett trendbrott i den 
nedgång som pågått sedan 2011.”
 Anna-Lena Holmström, regionchef för 
Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen, kom-
menterade:  ”Enköping jobbar strukturerat 
och målmedvetet med sitt företagsklimat 
och nu börjar det ge resultat.” 
 Det var 2018 och Nystart ingick i den 
politiska ledningen. Efter fyra år med 
M+C+L+KD+MP i styret ligger Enköping 
på plats 180. Vi tror att det handlar om en 
inställning, ett ”mindset”. Och om bemötan-
de. Den politiska signalen måste vara tydlig, 
vem är till för vem? Om Enköpingsborna 
och företagarna vill tar vi gärna ansvar för 
företagsklimatet igen.  

Utan företag 
så stannar  
Enköping  

Respekt i den  
politiska debatten
 
Vilken typ av politisk debatt vill du 
ha? Och vad är bra för demokratin? 

Tonläget och motsätt-
ningarna ökar i sam-
hället. Respekten för 
andras åsikter sätts 
allt oftare på prov. 
 Det här gäller inte 
minst inom politikens 
värld. Tonen om och 
mot politiker kan vara rätt tuff, inte minst i 
sociala medier. Man kan fråga sig vilka som 
i förlängningen vill utsätta sig för det i den 
hemmiljö de till vardags lever och verkar i. 
Och vilken konsekvens det får i förlängning-
en för vår representativa demokrati. 
Men hur är det med oss politiker, är vi själva 
goda förebilder? Vi i Nystart diskuterar ofta 
de frågorna. Hur tuffa kan vi vara? Var går 
gränsen? Vilka politiska insändare ska vi 
svara på? 

Vi förvånas när andra politiker hittar på 
nya namn på vårt parti. Öknamn för sällan 
debatten konstruktivt framåt. Eller när de 
beskriver Nystart som ett missnöjesparti 
helt utan framtidsvisioner, samtidigt som de 
vill diskutera värdegrund och bemötande.  
 Nystart kommer inte att svara med sam-
ma mynt. Som framgår av den här tidningen 
berättar vi gärna vad vi och andra partier 
tycker, hur vi och andra har röstat. Det är 
fakta. Men vi säger inte att andras åsikter är 
sämre, vi tycker bara olika. Sedan är det upp 
till Enköpingsborna att ta ställning i valet. 

Rätt person på rätt plats 
Vi tror på att ha rätt kvinna och rätt 
man på rätt plats. I nämnder och sty-
relser placerar vi gärna personer som 
har gedigen erfarenhet inom det områ-
de som de ansvarar för. 

Det kan ju låta 
självklart, men i po-
litikens värld är det 
ofta inte så. Till vår 
förvåning uppfattas 
det ibland som en 
”belastning” om man är för kunnig inom sitt 
område. Man förväntas vara allmänpolitisk, 
inte sakkunnig. Nystart har gjort tvärt om. 

I vård- och omsorgsnämnden har Nystart 
exempelvis haft en ledamot som var för-
valtningschef inom omsorgen (i en annan 
kommun givetvis), i skolnämnden en före 
detta ordförande i ett lärarförbund, i social-
nämnden en hög chef på Försäkringskassan, 
i byggnadsnämnden en tidigare byggkon-
sult och i tekniska nämnden en tidigare 
chef inom ett större byggbolag. För att bara 
nämna några. 

Inom Nystart Enköping ser vi gärna att 
politiker är sakkunniga, att de kan sätta sig 
in i och förstå komplicerade utredningar och 
tjänsteskrivelser och att de vet ”hur en slip-
sten ska dras”. Ibland får vi höra att vi gör 
fel, ”att vi ska visa tillit till tjänstemännen”. 
Visst! Men vi tycker att det underlättar med 
egen sakkunskap när svåra politiska beslut 
ska fattas. 

NÅGRA ORD OM...

Vi ser 
gärna att 

politiker är sak-
kunniga 

Nystart 
kommer 

inte att svara 
med samma 
mynt  

Enköpingsbornas  
bästa Enköpingsbilder

Här är några vinnande bidrag  
i Nystarts fototävling Månadens  
Enköpingsbilder. Se fler fina  
bilder på nystartenkoping.com

Mandarin-and 
vid hamn-
magasinen 
i Enköping. 
Inskickad av 
Rune Åhlén. 
Vinnande bild 
i juni. 

 Enkö-
pingsån vid 

Drömparken. 
Inskickad av 

Nina Helli. 
Vinnande 
bild i juni. 

Vy över Svinnegarnsviken. Inskickad av Maria Gunnarsson. Vinnande bild i juli. Dimma vid soluppgång i vattenparken. Inskickad av Rune Åhlén. Vinnande bild i juli. 
Dr Westerlunds rehab-trädgård vid Lasarettet. Inskickad av Mirela Duvnjak Memeledzija. 
Vinnande bild i maj.
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ENKÖPING FJÄRDHUNDRA
GRILLBY

LILLKYRKA

ÖRSUNDSBRO

HUMMELSTA

SKOLSTA

Det får inte bara bli snack. Det 
behövs ett bättre fokus på lands-
bygdsutveckling i Enköping. Nära 
hälften av kommuninvånarna bor 
utanför Enköpings tätort. Låt det 
synas!

Det bär emot att konstatera det. Men 
arbetet med landsbygdsutveckling 
i Enköping har blivit ett rejält mag-
plask! 
 Här är Nystarts lista över vad vi vill 
göra – och som redan borde vara gjort. 
Mycket överlappar vad M+C+L+KD+ 
MP sagt att de ska göra den här man-
datperioden. Men inte genomfört!

• Inrätta kransråd. Nystart har flera 
gånger yrkat på det i fullmäktige. 
Lika många gånger har det blågröna 
styret röstat ned oss. Vi vill införa 
det. 
• Inrätta tjänsten landsbygdsut-
vecklare. Nystarts förslag i förra 
valrörelsen var också ett vallöfte 
från partier i styret. Men de har inte 
uppfyllt det. Det vill vi göra. 
• Ta fram en landsbygdsstrategi. 

Det var ett politiskt uppdrag redan 
2018. Och står i de blågrönas satsning 
för en levande landsbygd. Men de har 
inte gjort det. Det vill vi göra.
• Ta tillvara ortsanalysernas intentio-
ner. Analyserna gjordes med fram-
gång förra mandatperioden. Nu har 
de lagts på hyllan. Vi vill ta tillvara det 
arbete som gjordes. 

Visst, vi kan prata om behovet av 
bostäder, service, skolor, infrastruk-
tur och mycket annat när det gäller 
kransort och landsbygd. Men det får 
inte bara bli snack, vi behöver jobba 
strategiskt. 
Vi behöver se resultat, inte fagra 
löften på en valaffisch! 

Nu kan du rösta på Nystart Enköping även i 
valet till Regionen (fd landstingsvalet), där vi 
nu ingår i det nybildade gemensamma partiet 
Lokala Partier i Uppsala län. Partiet är ett sam-
arbete mellan lokala partier i sex av Uppsala 
läns kommuner.

Läs vår lokala insändare om Regionvalet:
”Nystart Enköping har i många frågor kommit i 
kontakt med Region Uppsala som styr sjukvård och 
kollektivtrafik. Vi förbryllas av att många beslut ver-
kar tas utan hänsyn till effekterna på medborgarna.
 Insynen brister och de kommunala partierna tving-
as ta beslut i blindo och hoppas att regionen tar höjd 
för det som krävs för att uppnå samhällets mål om 
resande och hälsa.

Det behövs många röster för att få mandat i regionen, 
men nu är vi inte ensamma. Runt om i regionen finns 
det lokala partier som tillsammans med Nystart En-
köping siktar på att samla tillräckligt med väljare för 
att få mandat till regionfullmäktige. 

Lokala partier i sex kommuner har nu bildat ett poli-
tiskt parti med namnet, Lokala partier i Uppsala län. 
 Vi finns inte på höger-vänster-skalan inom politi-
ken utan fokuserar på sakfrågor som kan förbättra 
tillvaron för oss som bor inom regionen. 
 Ett exempel på hur regionen styrs är att Enköpings 

stadsbussar finansieras av Enköpings skatte-
betalare men trafiken beslutas av regionen. 
När vårt busslinjenät läggs om i sommar 
kommer området Kolarvik inte längre trafike-
ras av någon busslinje. Faktum är dock att UL 
även ansvarar för skolbussarna och där gick det 
att trafikera området Kolarvik som station. Det 
som var omöjligt för linjebussarna gick plötsligt 
att göra för skolbussarna.  

Lyfter man blicken så är frågan om stadsbus-
sarna inte ett unikt problem och programmet 
Uppdrag Granskning i SVT har granskat hur 
styrningen av regionerna brister. Med tanke på 
alla rapporter om bland annat bemanningskris på 
Akademiska sjukhuset gäller problemen definitivt 
även i Region Uppsala.
 Vi anser att regionen kraftigt behöver förbätt-
ra dialogen med de medborgare som berörs av 
besluten som tas. Medborgarna måste få säga sin 
mening innan beslut fattas, inte bara informeras 
efteråt. Partier på kommunal nivå måste ha insyn 
och inflytande i beslutsunderlagen till viktiga beslut 
som påverkar de egna medborgarna.

Lägg din röst på Lokala partier i Uppsala län för att 
få in nytt blod och som kan verka för bättre insyn, 
styrning och uppföljning av Region Uppsala.”

Nystart ställer upp även i regionvalet 

Alla delar av vår 
kommun ska med

NYSTART I REGIONEN

HELA ENKÖPING

10 VALFRÅGOR 
Jämför dina svar med Nystart och de andra partierna  
Frågorna kommer från SVT:s Valkompass,se svt.se

Ringa in de partier som tycker som du, summera längst ned. 

Mycket bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt

1. Kommunen ska sälja Pepparrots-
    badet till en privat aktör

2. Fler gator i centrala Enköping  
    ska bli bilfria

3. Ett nytt hotell ska byggas på    
    gamla stadshotellets tomt

4. Konstföreningen ska få vara kvar  
     i gamla tingshuset

5. Privata företag ska tillåtas driva  
    äldreboenden och hemtjänst

6. Sex timmars arbetsdag med  
     bibehållen heltidslön ska införas  
     inom äldreomsorgen

7. Alla nyanställda inom hemtjänst  
    och äldreomsorg ska klara  
    språktest i svenska

8. Kommunen ska finansiera fler  
    billiga hyreslägenheter

9. Kommunen ska ansvara för  
    en stor tillgång till publika  
    laddstolpar för elbilar

10. Det ska hållas fler kommunala  
       folkomröstningar i min kommun

Summera och se vilket parti du 
tycker mest lika som: 

Nystarts motivering:

1. Om Nystart ska vara för en försäljning ska det 
vara väldigt ekonomiskt fördelaktigt för kommu-
nen, med garanterat goda förutsättningar för 
alla som använder badet.

2. Viktigt för trivsel och miljö. Enköpings cen-
trum behöver bli ännu mer attraktivt!

 

3. Viktigt att bygget kommer igång efter alldeles 
för lång väntan.

 

4. Enköpings vackra kulturbyggnader - inte 
minst i kyrkbacken - måste värnas! Konstfören-
ingen hör hemma i denna vackra lokal. 

5. Viktigt med kontroll av de privata utförarna för 
att stävja missbruk.

6. Nystart ser behovet, men bedömer att det 
varken är ekonomiskt eller praktiskt realistiskt.

 
7. Viktigt för patientsäkerhet och trivsel 

8. Det är inte kommunens uppgift att med 
skattemedel finansiera hyreslägenheter. Dä-
remot ska kommunen vara en aktiv ägare av 
EHB.  

9. Ansvaret ska dock i huvudsak begränsas till 
att möjliggöra och skynda på utvecklingen, det 
är inte kommunens uppgift att tillhandahålla 
laddstolpar eller el. 

10. Viktigt att Enköpingsborna får god  
möjlighet att sätta sig in i frågorna som  
det röstas om. 

Ej svar

Läs mer om vad vi tycker på 
nystartenkoping.com



nystartenkoping.com nystartenkoping.com
    
    18

    
    19

Kryssa fram din favorit

Här kan du rösta från 24 augusti

✗
Du vet väl att du kan sätta ett kryss 
framför någon av kandidaterna  
på din valsedel?  
Då har du personröstat  
och hjälper just den  
kandidaten in i fullmäktige. 

Vi inom Nystart Enköping tycker  
att det är ett utmärkt sätt att visa  
vem man vill ska styra Enköping.

Kryssa oss gärna!
Du hittar oss alla och vår valsedel 
på mittuppslaget i den här tidningen.

Den stora valdagen 
är förstås den 11 sep-
tember, men redan 
från och med den 24 
augusti kan du göra 
ditt val. Här ser du var 
och när du kan rösta i 
Enköpings kommun. 

Alltfler tycker att det är 
praktiskt att rösta redan 
före valdagen. Andelen 
som förtidsröstar har ökat 
i varje val sedan 2002. 

Nystart Enköpings vita 
valsedlar för Enköpings 
kommunfullmäktige, 
liksom Lokala partier i 
Uppsala läns blå valsedlar 
för Regionvalet, finns i 
alla vallokaler i Enkö-
pings kommun. Du kan 
förtidsrösta i hela Sverige 
men röstar du i en annan 
kommun behöver du ta 
med våra valsedlar.  
Hämta gärna valsedlar 
i vår valstuga på Stora 
Torget.
 
Ta med id-handling och 
röstkort om du förtids-
röstar. 

Från 24 augusti kan du förtids-
rösta på följande platser  
(med reservation för ändringar):
 
I Enköpings tätort finns två förtids-
röstningslokaler som är öppna alla 
dagar 24 augusti – 10 september.  
Öppettider måndag – fredag kl 
10–20, lördag - söndag kl 10-17:  
• Enköpings bibliotek vid Joar Blå, 
Ågatan 29 (även sön 11/9 kl 8-20)
• FUB-lokalen, Drottninggatan 1, 
mitt emot Resecentrum

I kransorterna kan man förtids-
rösta på följande tre platser  
och tider:  

• Fjärdhundra: Biblioteket Månda-
gar kl 13-15.30, torsdagar kl 16-19, 
fredagar kl 9.30-13.
• Örsundsbro: Liljegården Månda-
gar kl 13-16, tisdagar kl 16-19, tors-
dagar kl 13-15.30 och kl 16-19, freda-
gar kl 9.30-13, lördagar kl 11-14.
• Grillby: Tallgårdens 
omvårdnadsboende 
Tisdagar kl 15-19, 
fredagar kl 9.30-
13, lördagar kl 
10-13.

Förtidsröstningslokaler med  
begränsade öppettider: 

• Lasarettet: torsdag 1 september kl 
8-10, torsdag 8 september kl 13-15.
• Regementet, Soldathemmet vid 
Enköpings garnison. Onsdag 24 
augusti kl 8–12, torsdag 25 augusti 
kl 8–12.

Om du röstar på valdagen 11 sep-
tember går du till den vallokal som 
står på ditt röstkort. Alla vallokaler 
har öppet kl 8-20.  Senast den 24 
augusti ska du ha fått ditt röstkort 
med posten. Du kan också beställa 

ett nytt röstkort på Valmyndighet-
ens webbplats val.se 
Röstar du i din vallokal på val-
dagen behöver du ta med en 
id-handling. Röstkort är då inte ett 
krav, men praktiskt för att kont-
rollera att du röstar i rätt vallokal.

Ambulerande röstmottagare:
Du som inte har möjlighet att själv 
ta dig till en vallokal på grund av 
sjukdom, funktionsvariation eller 
ålder kan rösta genom att ambule-
rande röstmottagare kommer hem 
till dig. Kontakta Kontaktcenter 
0171-625 000.

Dina tre olika val!
 

Kom ihåg att rösta på Nystart Enköping 
oavsett hur du röstar i riksdagsvalet! 

 
Nystart Enköping finns bland de vita valsedlarna  

i valet till kommunfullmäktige! 

Lokala Partier i Uppsala Län finns bland de blå valsedlarna  
i valet till Regionfullmäktige! 

VAL TILL RIKSDAGEN



VALET ÄR DITT!

Framtiden vilar 
i dina händer

Kommunen är som vädret. Det är lätt att ha en åsikt om hur det borde vara, men det är svårare 
att göra något åt det. I snart fyra år har Nystart Enköping gjort vad vi kunnat, 

så långt våra 14 procent av rösterna har räckt – och lite till!

Som framgått av våra fyra tidningar har vi lyckats uträtta det mesta av det vi gick till val på 2014, 
även om en del processer är långdragna och tar en stund att bli helt färdiga.

Vi ser det som ett bra resultat av ett parti som bildades ett halvår före valet. Allt ska ju sättas 
i relation av vad andra partier gjort med de röster som de fick. Tack för att vi fick chansen!

I den här tidningen har vi berättat vad en röst på Nystart innebär nästa mandatperiod, 
om valresultatet ger oss chansen igen. Vi har gjort vårt, Nystart är redo!

Nu avgör du hur Enköping ska utvecklas, vilka du har förtroende för 
i det lokala valet till Enköpings kommunfullmäktige.

Annons  Hela denna bilaga är en annons från Nystart Enköping  Annons

FRAMTIDEN VILAR  
I DINA HÄNDER 

Allt fler röstar på olika partier till kommun, region och riksdag.  
Många tycker att årets val till riksdagen är det svåraste på länge.  

Är du en av dem? 

I så fall hoppas vi att Nystart nu gjort det lättare för dig i valet till  
Enköpings kommunfullmäktige och i regionvalet.  

Sedan kan du fundera på om det är Magdalena, Ulf, Ebba, Annie  
eller de andra du gillar bäst. Men det är som sagt en helt annan historia. 

VALET ÄR DITT! 


