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Sigtunahögern är hotet mot 
hela kommunens utveckling
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Vi ser nu att arbetslösheten för tredje månaden i rad 
går ner i Sigtuna kommun. Men samtidigt fortsätter 
den att gå upp i Sverige. Vi socialdemokrater ger oss 
inte förrän alla som vill och kan arbeta har fått ett 
jobb. Mycket av mitt fokus ligger därför på att fort-
sätta utveckla näringslivet i kommunen.

På vilket sätt tycker du att den moderatledda 
regeringen har påverkat arbetet i kommunen?
Vi har fått klara oss på egen hand. Högre arbetslöshet, 
inte tillräckligt med statsbidrag till vården, omsorgen 
och skolan samt sämre försäkringsskydd för arbetslösa 
och sjuka har slagit hårt mot kommunerna. Tack och 
lov har vi skapat reserver och har en bra ekonomi så vi 
har kunnat stå emot. Vi har inte behövt göra kraftiga 
försämringar som många andra kommuner. 

Vilket beslut är du minst 
nöjd med så här långt?
Man kan uttrycka det som så 
att jag inte är nöjd med ut-
vecklingen i våra skolor. Där 
tror jag att vi kan göra mycket 
mer för våra elever för att för-
bättra resultaten och därmed 

barnens framtida möjligheter i 
livet. Och det ska vi göra. Genom högre kvalitet, mer 
stöd till elever med extra behov, bättre trivsel och ar-
betsmiljö ska vi nå dit.

Vad är det roligaste med att vara 
kommunalråd i Sigtuna kommun? 
Det bästa med mitt jobb är dels att jag dagligen får 
träffa entusiastiska människor som vill kommunen 
väl. Dessutom ser jag varje dag resultatet av vårt ar-
bete. En ny förskola, en ny väg, en upprustad skola, 
nya bostäder, välkomnandet av ett nytt företag och så 
vidare. Roligast är dock mötet med våra invånare, inte 
minst alla våra nya invånare. I år passerar vi 40 000 
invånare vilket är stort och ett mått på utvecklingen.

Hur ser en ”vanlig dag” ut på jobbet som kom-
munalråd?
Ja, det bästa svaret är att det inte finns någon vanlig 
dag. Men det finns några kännetecken. Det är full fart 
och långa dagar. Det passar mig bra, jag gillar att job-
ba och att jobba mycket. Det är naturligtvis många 
möten – kommunen ska ju styras och då krävs beslut. 
Det som förvånar många är hur lite tid jag spen-
derar på mitt kontorsrum. Där gör jag ingen 
större nytta. Viktigast vid sidan av förbere-
delser inför, och själva beslutsfattandet är 
att vara ute och träffa så många invånare, 
föreningar och företag som möjligt. Det 
lägger jag mycket tid på. Dessutom går 
mycket tid till att förankra idéer och be-
slut i mitt parti, det tycker jag är viktigt. 
Politik är ett lagspel. 

Skolan och jobben 
viktigast för kommunalrådet Anders Johansson (S) 
inför nästa mandatperiod 
Arlandatidning har träffat kommunal-
rådet Anders Johansson (S) för en inter-
vju inför höstens kommunval. 

Intervjun klämdes in i ett fullspäckat schema där 
sammanträden, arbetsplatsbesök, tidningsintervjuer, 
dörrknackning, torgmöten och förhandlingar kon-
kurrerade om tiden. Det här är en intervju med en 
person som lever i ett högt tempo med många arbets-
timmar i Sigtuna kommuns invånares tjänst.

Hej Anders, nu har Socialdemokraterna styrt 
Sigtuna kommun i snart åtta år. Vilken har varit 
den största utmaningen under den här perio-
den för kommunen?
På åtta år har mycket hänt. Men den största utma-
ningen har hela tiden legat i att våga tänka framåt 
och utveckla kommunen. Den 
svåra ekonomiska krisen i Sve-
rige och att lotsa kommunen 
ut ur den med fortsatt stabil 
ekonomi och utan nedskär-
ningar har krävt något extra, 
det måste jag säga. Jag är glad 
över att vi har vågat satsa oss 
ur krisen. Nu står vi redo att möta den kommande 
uppgången i konjunkturen som vi vill använda till att 
förbättra framför allt skolan. 

Vad väntar under nästa mandatperiod om ni 
får fortsatt förtroende?
Mängder av saker. Jag tror väldigt många invånare har 
upplevt att kommunen har utvecklats positivt under 
de åtta år som vi har haft förtroendet att styra. Det 
är jag stolt över, men långt ifrån nöjd. Det finns så 
oerhört mycket mer att göra. Viktigast för mig är två 
saker: att förbättra skolan och tillkomsten av ännu 
fler arbetstillfällen.

Jag är bekymrad över resultaten i skolorna men är 
samtidigt övertygad om att eleverna med rätt för-
utsättningar kan bättre. Vi behöver ha kunniga och 
kompetenta lärare som har tid att se varje elev. I det 
ligger också att det måste bli mer ordning och reda i 
skolorna. En bra arbetsmiljö sätter lärandet i fokus. 
En stor del av våra investeringar under nästa mandat-
period – om vi får fortsatt förtroende – kommer vi att 
lägga på barnen genom ökade resurser till skolorna.

www.arlandatidning.se

Arlanda tidning företräder de socialdemokratiska 
organisationerna i Sigtuna kommun. Tidningen 
utkom för första gången 1966. Arlanda Tidning 
är registrerad hos Patent- och registreringsverket.

Ansvarig utgivare: 
David Lundqvist

Adress:
Arlanda tidning
c/o Socialdemokraterna 
Västra Bangatan 31 d
195 40 Märsta

Följ Anders via sociala medier

www.twitter.com/KSOJohansson

www.andersjohansson.nu

NYHETSBREV "Kommunalrådsposten"
Vill du få Anders Johanssons 
nyhetsbrev, skicka din mejladress till:

anders@sigtuna.sap.se

”Det bästa med mitt jobb 
är dels att jag dagligen får träffa 
entusiastiska människor som vill 

kommunen väl ”

Till sist, vad önskar du dig mest just nu?
Att vi får en varm och härlig sommar att njuta av efter 
den snörika vintern. Och så önskar jag naturligtvis på 
fortsatt förtroende av väljarna i kommunvalet den 19 
september – jag känner mig så oerhört taggad inför 
fyra år till!

 



Kommunalrådet Anders Johansson, 33 år, från 
Rosersberg utsågs till förstanamn när Socialdemo-
kraterna i Sigtuna kommun fastställde sin kom-
munfullmäktigelista. Listan som omfattar hela 67 
namn beslutades i full enighet.

– Jag är oerhört glad och stolt över att ha fått 
medlemmarnas förtroende att för tredje valet i rad 
toppa valsedeln. Vi söker nu väljarnas stöd för att 
lotsa kommunen ut ur lågkonjunkturen och fortsätta 
det starka utvecklingsarbete som vi påbörjat. Jag ser 
framemot att få fortsätta gå i spetsen för en politik 
för tillväxt, framtidstro och rättvisa, säger Anders 
Johansson (S) i en kommentar.

Kommunfullmäktigelistan representerar en spännan-
de och tydlig blandning av förnyelse och erfarenhet 
- alla åldrar, alla kommundelar och olika bakgrunder 
finns representerade. 

Yngst på listan är Nazanin Asaid, Märsta, som är 19 
år och därmed förstagångsväljare. Märtha Lindberg 
71 år från Sigtuna, gör come back på (S)-valsedeln 
som seniorkandidat medan Cesar Vargas Iglesias 21 
år från Märsta, är det högst placerade ungdomskan-
didaten på plats 9. 

– Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har fattat. 
De har inte bara satt upp flera första- och andra-
gångsväljare på listan. De har också lyssnat på ung-
domsgenerationens krav när det gäller det politiska 
innehållet. Där finns en mycket stor skillnad mot 
de borgerliga som har oerhört svårt att attrahera de 
yngre väljarna. Därför känns det extra bra för mig 
och de andra SSU:arna att kandidera för (S) i kom-
munvalet, säger Cesar Vargas Iglesias (S), ersättare i 
kommunstyrelsen.

1. Anders Johansson, Rosersberg 
2. Gun Eriksson, Odensala 
3. Ronnie Lundin, Märsta 
4. Lola Svensson, Valsta 
5. Steffen Oxenvad, Sigtuna 
6. Anna Johansson, Märsta 
7. Ibrahim Khalifa, Valsta 
8. Evalena Lindqvist, Märsta 
9. Cesar Vargas Iglesias, Märsta 
10. Abir Karademir, Valsta 
11. Per Lundström, Rosersberg 
12. Märtha Lindberg, Sigtuna 
13. Bruno Landstedt, Märsta 
14. Christina Tuhti, Valsta 

15. Anders Fällmar, Valsta 
16. Anne-Cathrine Ring, Märsta 
17. Ronald Chamoun, Märsta 
18. Åsa Nordin, Märsta 
19. Ali Wandi, Valsta 
20. Ann Bly Lässman, Märsta 
21. Thore Nyman, Valsta 
22. Gunilla Johansson, Sigtuna 
23. Göran Hammarsjö, Rosersberg 
24. Eliisa Kytölä, Valsta 
25. Robert Dahlqvist, Märsta 
26. Nazanin Asaid, Märsta 
27. Jan Einebrant, Rosersberg 
28. Marie Karademir, Valsta 
29. Ulf Berndtson, Märsta 
30. Kerstin Sundman, Sigtuna 
31. Bernt Johansson, Märsta 
32. Berit Starkenberg, Vidbo 
33. Anders Lindqvist, Märsta 
34. Ann-Charlotte Roush, Märsta 
35. Jan-Erik Nilsson, Märsta 
36. Christina Mansén, Valsta 
37. Rolando Rosales, Rosersberg 
38. Kerstin Lindgren, Sigtuna 
39. Ali Budak, Valsta 
40. Carina Hult, Märsta 
41. Samuel Kazen-Orrefur, Märsta 
42. Yvonne Gidén, Märsta 
43. Tom Forsman, Sigtuna 
44. Vian Aziz Abdulraham, Valsta 
45. Assar Gylfe, Valsta 
46. Anja Lampinen, Märsta 
47. Sirage de Tango, Valsta 
48. Birgitta Nodler, Rosersberg 
49. Iqbal Butt, Valsta 
50. Karin Lundqvist, Rosersberg 
51. Ebrahim Nikkhah-Dehkordi, Sigtuna 
52. Kitty Sue Morgan, Valsta 
53. Fredric Sjöberg, Märsta 
54. Mia Hämäläinen Persson, Lunda 
55. Zaki Shahane, Valsta 
56. Karen Salmose, Märsta 
57. Andreas Eriksson, Märsta 
58. Marsel Yousef, Valsta 
59. Björn Stenutz, Odensala 
60. Eva Telenius, Rosersberg 
61. Benny Andersson, Sigtuna 
62. Carina Hedin, Märsta 
63. Erik Wärn, Märsta 
64. Anita Ögren, Märsta 
65. Jan G Jansson, Märsta 
66. Gunilla Blidborg, Märsta 
67. Bo Pehrson, Sigtuna 

Förnyelse, föryngring, erfarenhet och 
mångfald på (S)-listan inför kommunvalet

Moderaterna struntar i 
Märsta och Valsta/
Steninge
Att moderaterna inte har en politik för 
kommunens centralort Märsta och Valsta/
Steninge är ingen nyhet. Att de även har 
haft extremt få företrädare från denna del av 
kommunen är även det känt. 

Socialdemokraterna har en lista som väl 
speglar deras väljarstöd i de olika kommun-
delarna och partiets kandidater finns från i 
princip hela kommunen. Moderaterna däre-
mot har denna gång lyckats ännu sämre med 
representanter från Märsta och Valsta/Ste-
ninge än tidigare.

Vid ett oförändrat valresultat från 2006 års 
val skulle moderaterna endast ha en kandidat 
som är folkbokförd i tätorten Märsta. Från 
Valsta/Steninge finns inte en enda!

– Att moderaterna som aspirerar på att ta 
över makten i kommunen inte har en enda 
kandidat på valbar plats från vår kommundel 
med 10 000 invånare säger allt. Det visar 
med all önskvärd tydlighet vilken ambition 
de har för utvecklingen av den här delen av 
kommunen säger Lola Svensson, ordförande 
för Valsta/Steninge (S)-förening.

Gun Eriksson som är ordförande för Märsta 
(S)-förening tycker siffrorna är oerhört märk-
liga:
– Det är en sak om de små partierna i kom-
munen inte lyckas med att ha kandidater från 
hela kommunen. Moderaterna är ett stort 
parti som gör anspråk på att ta över styret i 
kommunen. De har en enda person på valbar 
plats som är folkbokförd i centralorten där 
63 procent av kommuninvånarna bor. Den 
kandidaten står dessutom på fjortonde plats 
av de femton som (M) har idag. Det duger 
helt enkelt inte. 

(M) har 15 platser i kommunfullmäktige idag. 
De här (M)-kandidater är folkbokförda i 
Märsta i 2010 års kommunval:
1. -
2. - 
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. Carola Eriksson, Märsta 
15. –

Jämför man Socialdemokraterna och Moderaterna 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv visar det sig att 
skillnaderna är avgrundsdjupa. Moderaterna har 
alltid varit ett kraftigt mansdominerat parti. Det har 
också satt sin prägel på politiken. Deras trovärdig-
het i frågor som är viktiga för kvinnor har varit och 
är mycket lågt.

Socialdemokraternas lista är helt jämställd. Inte bara 
genom att hälften är kvinnor, utan också därför att 
hela valsedeln är varvad: varannan kvinna, varannan 
man.

– Socialdemokraterna i Sigtuna har kanske längst 
erfarenhet i landet av helt varvade listor i kom-

munvalet. För oss är det en självklarhet sedan lång 
tid tillbaka att ha helt jämställda och varvade listor, 
säger Anita Ögren ordförande för (S)-Kvinnor i 
Sigtuna kommun.

En kartläggning av Moderaternas kandidater ger 
en helt annan bild. Här är det fortfarande männen 
som är herre i huset. Endast 1/3 av kandidaterna på 
valbar plats är kvinnor. Det tycks inte vara så mycket 
med de ”nya” moderaterna på det här området hel-
ler.

Anita Ögren (S) kommenterar uppgifterna så här:
– Det är samma gamla höger. Inget är nytt på jäm-
ställdhetens område. Med en så ojämställd fördel-

ning av kandidater blir politiken därefter. Det har 
vi fått bevis på under den här mandatperioden där 
vårdnadsbidrag gör att kvinnor ska stanna hemma 
med barn och hem och där en stor del av de samlade 
skattesänkningarna har gått till männen.

Anita Ögren (S) tror också att den moderata ojäm-
ställdheten kommer påverka utgången av kommun-
valet:
– Jag tror många kvinnor som brukar rösta borger-
ligt i riksdagsvalet tar sig en extra funderare när det 
gäller kommunvalet. Kan de verkligen acceptera 
att jämställdheten ska gå 40 år tillbaka i tiden i vår 
kommun?

Moderaterna = ojämställdhet



Socialdemokraterna vill genomföra ett stort 
utvecklingsprojekt för Valsta/Steninge
- Nya Valsta centrum skapas vid vinst i höstens kommunval
- Aktivitetscentrum för ungdomar skapas i Valsta simhall

Valsta simhall kan bli 
aktivitetscentrum för 
ungdomar
Socialdemokraterna vill under nästa mandat-
period bygga ett nytt badhus i Märsta. Valsta 
simhall är sliten och har inte utvecklingspo-
tential i sitt läge. Nu ger socialdemokraterna 
besked om vad vad de vill använda Valsta 
simhall till när ett nytt badhus har öppnat: 
– Vi vill skapa ett aktivitetscentrum för 
ungdomar, säger Ibrahim Khalifa (S), vice 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och 
fortsätter:

– Det behövs fler möjligheter till fritidssys-
selsättning för ungdomar som inte idrottar. 
Därför tycker vi att ett aktivitetscentrum för 
ungdomar är en viktig satsning. Innehållet i 
aktivitetscentret vill vi utforma tillsammans 
med ungdomarna. Några idéer som vi redan 
fångat upp är skatepark, klättervägg, biljard, 
dansstudio och replokaler.

Socialdemokraterna tar gärna emot idéer 
och synpunkter på vad aktivitetscentret ska 
innehålla på info@sigtuna.sap.se   

Valsta/Steningområdet har växt till en stor kom-
mundel och har idag cirka 10 000 invånare. 
Något som inte har hängt med i utvecklingen 
är Valsta centrum och dess närområde. Därför 
har kommunledningen – Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet – beslutat att 
investera i området.

– Vi socialdemokrater fortsätter att ge tydliga 
besked till väljarna inför höstens kommunval. 
Vinner vi valet kommer vi att genomföra en 
upprustning och utveckling av Valsta centrum 
och området runt omkring. Vi att kommer 
skapa ”Nya Valsta centrum”, säger Lola Svensson, 
ordförande i Valsta/Steninge (S)-förening och 
fortsätter:

– Den moderatledda oppositionen säger som 
vanligt nej. Det är också ett tydligt besked. Den 
som röstar på Moderaterna, Samling för Sig-
tuna, Kristdemokraterna eller Folkpartiet röstar 
också nej till ”Nya Valsta centrum”. 

Nya Valsta centrum rustas upp med ny entré och 
nya lokaler. Det kommer att byggas mellan 120 
och 140 moderna lägenheter ovanpå affärslo-
kalerna. Vårdcentralen flyttar in i centrum och 
istället görs vårdcentralens nuvarande lokaler 
om till bostäder. Biblioteket, som idag har sina 
lokaler i Valstaskolan, kommer att få nya lokaler 
i centret och de befintliga lokalerna kommer 
istället att användas till skolundervisning.

Valstasatsningen är ett kommundelsprojekt som 

Invigning av 
Midgårdsbadet
Sigtuna kommun bygger Nordens första 
utomhusbad med biologisk rening. Midgårds-
badet ligger i anslutning till idrottsfältet och 
huvudidrottsplatsen i Märsta. 

Badområdet kommer att bestå av:
- en hoppbassäng om ca 650 kvm
- en simbassängsdel om ca 850 kvm
- en badbassäng om ca 1300 kvm
- en liten badbassäng för de minsta barnen 
om ca 165 kvm

Reningsbassängen på ca 2000 kvm innehåller 
olika vattenväxter och stenmaterial med olika 
mineraler. I den unika reningsanläggningen 
kommer inget klor att användas, utan rening-
en sker helt på biologisk väg.

Pga den långa och kalla vintern har invigning-
en fått flytta några veckor. 

Vi hälsar dig välkommen till invigningen den 
10 juli kl. 14.00!



Socialdemokraterna vill genomföra ett stort 
utvecklingsprojekt för Valsta/Steninge
- Nya Valsta centrum skapas vid vinst i höstens kommunval
- Aktivitetscentrum för ungdomar skapas i Valsta simhall

Spricka i högeralliansen 
och inom (FP) om Valsta 
Centrum
Kommunledningen i Sigtuna kommun - Soci-
aldemokraterna, Centerpartiet och Miljö-
partiet de gröna - har tillsammans presente-
rat ett utvecklingsprojekt för den centrala 
delen av Valsta. 

Satsningen innehåller flera viktiga komponen-
ter. Ett köp av centrumanläggningen som ska 
rustas upp och anpassas till nya hyresgäster, 
bygga nya lokaler och en ny entré, bygga 
bostäder i olika upplåtelseformer, rusta upp 
omgivningarna med en ny parkeringsplats, en 
ny torgyta för handel och med planteringar. 

Viktiga funktioner som biblioteket, Valstasats-
ningen och Sigtunahems områdeskontor ska 
flytta till centrum. Dessutom vill kommunled-
ningen öppna ett medborgarkontor. Där ska 
invånarna kunna komma i kontakt med kom-
munen i olika ärenden och få information, 
hjälp och stöd av olika slag.

Reaktionen från högeralliansen var lika snabb 
som väntad. De säger nej. Folkpartiet var 
först ut på banan och meddelade via både 
sin politiske sekreterare och vice ordförande 
att (FP) och högeralliansen i sin helhet säger 
nej. Längst gick emellertid (FP):s gruppledare 
som i ett pressmeddelande tillsammans med 
Sigtunahögern (M+SFS) hade bland annat-
följande kommentarer till våra förslag: ”Det 
är mossig socialistisk ideologi som ligger 
bakom ett sådant förslag” och ”socialisering 
av det privata näringslivet borde höra till det 
förgångna”.

Vi har tagit högeralliansens kritik med ro. 
Från invånarna har vi känt ett mycket starkt 
stöd för våra utvecklingsplaner av centrala 
Valsta och centrumanläggningen. Vi har för-
stått att det stödet även har funnits från flera 
representanter inom högeralliansen, men att 
de har fått stått tillbaka för de mer ideolo-
giskt renläriga.

Nu har dock inte bara högeralliansen, utan 
även Folkpartiet, spruckit i den stora och 
viktiga frågan om en utveckling av centrala 
Valsta och Valsta centrum. 

En av Folkpartiets främsta kandidater Dan 
Rosenholm (FP) har meddelat att han stöder 
vårt förslag om vi kan tänka oss sälja cen-
trum efter att en upprustning har skett och 
att det också skapas lokaler i markplan på 
de nya byggnader som planeras uppgöras. 
Det är i linje med vad vi har sagt hela tiden. 
Därmed har Rosenholm (FP), Socialdemo-
kraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de 
gröna samma inställning i denna fråga. Det är 
glädjande.

Nu råder dock stor förvirring inom högeral-
liansen och inom Folkpartiet i en av valets 
viktigaste lokala frågor. Att Folkpartiets 
gruppledare inte kan rösta på samma förslag 
som oss framstår som givet efter hans tidi-
gare uttalande. Han kan ju omöjligen rösta på 
ett förslag som han själv betecknar som mos-
sig socialistisk ideologi och en socialisering 
av det privata näringslivet. Vi välkomnar dock 
alla folkpartister och andra inom högerallian-
sen som kommer att stödja vårt förslag om 
Nya Valsta centrum. 

Hur många är ni?

bland annat anordnar datakurser, studiecirklar, 
läxhjälp, matlagningskurser, och förenings-
kontakter. Idag har verksamheten sina lokaler 
i Frejgården men kommer enligt förslaget att 
flytta till Valsta centrum. 

Ett  medborgarkontor kommer också att byggas 
inom ramen för det nya Valsta centrum. Sigtu-
nahems områdeskontor flyttar från Buregatan i 
utkanten av Valsta till Valsta centrum. Det blir 
parkering under centrum och en ny parkerings-
yta utanför centrum. 

För att få en mer levande miljö kommer det 
även att beredas plats för ett torg, möjlighet till 
torghandel och så givetvis förgyllande blomster i 
form av planteringar.

Detta vill Socialdemokra-
terna genomföra om de 
vinner kommunvalet:

Rusta upp hela Valsta centrum,  1. 
ute och inne
Bygga en ny entré med lokaler på 2. 
markplan och lägenheter ovanpå
Bygga ett torg och en parkmiljö 3. 
framför centrum
Rusta upp p-platsen och göra  4. 
p-platser under centrum
Bygga nya bostäder utmed  5. 
Valstavägen
Flytta vårdcentralen till centrum6. 
Flytta bibliotektet till centrum7. 
Flytta Sigtunahems områdeskontor  8. 
till centrum
Öppna ett medborgarkontor där  9. 
invånarna kan få service och hjälp i  
centrum



Rekordmånga sommarjobb
- Unga sossar ställde krav på kommunledningen
Cesar Vargas Iglesias och Nazanin Asaid är två av 
(S)-ungdomskandidaterna i kommunvalet. Genom 
SSU i Sigtuna kommun har de ställt krav på kom-
munledningen om att ordna fler sommarjobb.

– När arbetslösheten är hög blir det alltid extra svårt 
att få sommarjobb. Vi har därför krävt att kommu-
nen ska göra mer för att unga ska få möjlighet till 
jobb och inkomst under sommarlovet, säger Nazanin 
Asiad (S),  SSU:are i Märsta.

Nu kan kommunens ungdomar se resultatet av 
SSU:s krav. Socialdemokraterna har ordnat så att 
270 ungdomar kan få sommarjobb i kommunen 
och Sigtunahem. 

Det är rekordmånga! Ungdomarna kommer bland 
annat att få jobba inom förskola, äldreomsorg, park-
skötsel och vaktmästeri.

– Vi är väldigt glada över att den socialdemokratiska 
kommunledningen har lyssnat till vårt krav. 270 
jobb är riktigt bra! Men det räcker ju inte bara med 
många arbetstillfällen, ungdomar har ju precis som 
andra rätt till bra arbetsförhållanden och en rimlig 
lön. Därför är vi extra nöjda med att vår kommun 
ligger lönemässigt i topp i hela länet och att vi ger
avtalsenliga löner, säger Cesar Vargas Iglesias, 
SSU:are och ersättare i kommunstyrelsen. 

Live on M.A.R.S
Du missar väl inte tävlingen och ung-
domsrådslaget som går under benäm-
ningen "Live on M.A.R.S" Läs mer på 
www.liveonmars.se eller www.facebook.
com/liveonmars

Sedan Sverige fick en moderatledd regering har 
arbetslösheten ökat med 100 000 personer, och den 
fortsätter fortfarande att öka. 

I Sigtuna kommun är utvecklingen en annan. Här 
har kommunledningen tillsammans med företagare 
och näringslivet satsat offensivt på utveckling även 
mitt i krisen. För tredje månaden i rad minskar 
arbetslösheten.

Ungdomarna har det svårast på arbetsmarknaden. 
Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i 
hela EU. Glädjande nog kan konstateras att i Sigtuna 
kommun går fler och fler ungdomar från arbetslös-
het till jobb och utbildning.

Positiv utveckling på
Arlandagymnasiet
Arlandagymnasiet har vänt den negativa 
trenden och kan nu uppvisa ett mindre 
överskott, fler förstahandssökande och 
förbättrad kvalitet.  

Alla gymnasieskolor i Stockholms län ge-
nomför en gemensam kvalitetsenkät i års-
kurs 2. Årets resultat är över lag bättre för 
Arlandagymnasiet än förra årets. Elevernas 
nöjdhet har ökat med 13 procentenheter från 
förra året, från 61 procent till 74 procent.

Andelen elever som känner sig trygga på 
skolan har ökat från höga 90 procent till 93 
procent. Även arbetsron och elevernas infly-
tande har förbättrats. 

I årets preliminära ansökningsomgång har 
Arlandagymnasiet 270 förstahandssökande, 
mot förra årets 259. Flest förstahandssökan-
de har Arlanda IT, Elitidrottsprogrammet och 
Risk och räddning. 

Den största ökningen har skett på Arlanda 
Handel och Arlanda Natur.

Arbetslösheten fortsätter öka i Sverige 
– i Sigtuna kommun minskar den

Öppen arbetslösheten i siffror:
 
 Sigtuna Sverige
Februari 3,9% 4,3%
Mars 3,7% 4,1%
April 3,4% 3,7%



Blommande och
blomstrande kommun
Sedan socialdemokraterna fick förtroende av 
väljarna att styra kommunen har en omfat-
tande satsning på en grönare kommun 
genomförts. Det är inte bara näringslivet och 
utvecklingen som ska blomstra – det ska även 
parker och gaturum göra.

Gröna ytor har skyddats genom nya och 
utvidgade naturreservat och parker och 
tätortsnära grönområden har förbättrats. I 
sommar fortsätter arbetet då till exempel 
Sätunaparken kommer att rustas upp.

Upprustning av 
Trekanten 
Parområdet Trekanten vid Sigtuna museum 
har fått ett ansiktslyft med ny belysning, nya 
gångvägar, ny gräsmatta och vackra plante-
ringar. Parken har välkomnande pergolaen-
tréer. I rabatterna finns en stor mängd peren-
ner, bland andra en stor mängd pioner. 

Blommorna avlöser varandra från tidig maj 
till långt in i september och vissa ända till 
oktober. Parken ska erbjuda en upplevelse 
och något att titta på hela året. 

Rävsta naturreservat 
utvidgas
Socialdemokraterna har satsat hårt för att 
skydda mer natur för biologisk mångfald och 
för det rörliga friluftslivet. 

Nu utökar vi det populära Rävsta naturreser-
vat åt norr med ytterligare 62 hektar till 244 
hektar. Det ger ett tillskot av flera värdefulla 
naturtyper. 

I området finns en rik våtmark där bland 
annat mindre hackspett och göktyta häckar. 
Även ett område med kulturhistoriskt intres-
santa fornminnen inlemmas i reservatet. 

Den tidigare campingplatsen och den mark 
som nyttjas för bågskytte kommer att in-
förlivas i reservatet. Det markområde som 
använts till campingverksamhet stängslas 
för närvarande för bete. Bågskytteklubbens 
verksamhet påverkas inte.

DHL:s nya terminal i 
Rosersberg – 60 nya jobb
Kommunen arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig i kommunen och på så 
sätt skapa fler arbetstillfällen. 

För över ett år sedan tog  kommunalrådet Anders 
Johansson (S) det första spadtaget för det interna-
tionella fraktbolaget DHL Freights nya terminal i 
Rosersberg . 

Den 7 maj stod terminalen äntligen klar att invigas. 
Tack vare den nya terminalen har 60 nya arbetstill-
fällen skapats och Sigtuna kommun har stärkt sin 

position som Sverigeledande inom logistik.  Kilen-
krysset har tidigare bland annat uppfört byggnader 
i Rosersberg för Bonnier Samdistribution, Nokian 
Däck och Dustin AB. 

Idag är det över 30 företag som har verksamhet på 
arbetsplatsområdet i Rosersberg.

John Deere satsar i Arlandastad
Maskinföretaget John Deere etablerar sig i arbetsplatsområdet Arlandastad. John Deere är en av världens 
ledande tillverkare av avancerade maskiner för jordbruk och skogsbruk.

Arlandastad är en del av Stockholm Airport City och området har expanderat stort den senaste tiden. Tack 
vare det kan fler företag etablera sig i området och de befintliga får möjlighet att växa. Att John Deere nu 
etablerar sig i området är ett gott betyg och visar på det strategiska läget som Stockholm Airport City har i 
Sigtuna kommun.

John Deere har i dagsläget ett 50-tal anställda på kontoret i Märsta och företaget har i och med flytten till 
Arlandastad ambitionen att bredda och utveckla sin verksamhet. Det kommer leda till fler anställda.

Sigtuna kommun 
har näst mest egna 
arbetstillfällen i 
Sverige
Sigtuna kommun uppvisar en hög självförsörjnings-
kvot. Vad betyder det undrar du.  Jo, den är ett mått 
på hur bra kommunen är på att skapa inkomster i 
den egna kommunen. Med 26 000 arbetstillfällen 
på en total befolkning på knappt 39 000 invånare 
(2008) har kommunen en ekonomisk aktivitet som 
ger en självförsörjningskvot på 152 procent - den 
näst högsta i Sverige.
 
Förmågan att skapa inkomster i den egna kommunen 
har positiva effekter för invånarna och för kommu-
nen som helhet. En kommun som har möjlighet att 
i stor utsträckning försörja sig själv skapar förutsätt-
ningar för en långsiktig låg arbetslöshet.  

Det lokala näringslivet gynnas av en hög självförsörj-
ningskvot. Marknaden för exempelvis handel och 
tjänsteföretag är större än vad den egna befolkningen 
ger underlag till. 

Den höga självförsörjningskvoten på 152 % visar att 
arbetsmarknaden med de arbetstillfällen som finns 
i Sigtuna kommun i hög grad bidrar positivt till 
tillväxten i regionen.72 av landets kommuner har en 
självförsörjningskvot på minst 100 %. 

För övriga 218 kommuner betyder det att kom-
munen i högre utsträckning lever på inkomster som 
tjänats ihop i andra kommuner.
 
Kommuner med högst  
självförsörjningskvot 
 
1. Solna          245 %
2. Sigtuna       152 %
3. Stockholm   146 %
4. Lund           136 %            
5. Södertälje   135 %
 
Kommuner med lägst  
självförsörjningskvot
 
286. Lomma    35%
287. Österåker 34 %
288. Knivsta     34 %
289. Vaxholm  31 %            
290. Salem      28 %



Sigtunahögern är ett samlingsnamn på Moderaterna 
i Sigtuna kommun och det lokala Sigtuna stadspar-
tiet Samling för Sigtuna. Båda partierna hör hemma 
till höger och har ensidigt fokus på Sigtuna stad, både 
när det gäller politik och företrädare.

Moderaterna och Samling för Sigtuna har samarbetat 
i nästan 40 år. Varje moderat kommunledning har till-
kommit genom stöd från Samling från Sigtuna. Idag 
har Samling för Sigtuna en starkare ställning inom 
högeroppositionen än någonsin. Moderaterna är 
numera inte endast beroende av Samling för Sigtunas 
stöd, de har till och med hamnat i deras skugga.

STOPPA SIGTUNAHÖGERN!
Moderaterna har oppositionsrådsposten, men den 
verklige oppositionsledaren är Samling för 
Sigtunas gruppledare Olov Holst. Nu framstår Sam-
ling för Sigtuna som det starka och naturliga valet för 
väljare i Sigtuna stad som vill se högerpolitik i kom-
munen, inte moderaterna.

Det är hög tid för väljarna i både Sigtuna stad och öv-
riga kommunen att fundera på vad som skulle hända 
om Sigtunahögern vinner valet.

Du som väljare i Sigtuna stad bör känna till att Sam-
ling för Sigtuna inte är ett blockneutralt parti som 
enbart jobbar för stadens bästa, utan ett parti som 
ingår i Sigtunaalliansen och som alltid stöttat och rös-
tat med moderaterna. Vill du ha den inriktningen på 
kommunens politik? Samling för Sigtunas viktigaste 
krav är att dela kommunen och gå tillbaka till grän-
serna före 1971. Vill du dela kommunen? Vill du ha 
en  politik för de 20 % av invånarna som bor i Sigtuna 
stad, eller för hela kommunen?

Du som bor i Märsta, Valsta, Rosersberg eller på 
landsbygden, och därmed tillhör de 80 % av invå-
narna som inte bor i Sigtuna stad: Tycker du att hela 
kommunen ska styras av Sigtunahögern som har en 
orimlig tyngdpunkt på enbart Sigtuna stad? 

Vi socialdemokrater i Sigtuna kommun har tidigare 
betraktat Moderaterna som vår huvudmotståndare. 
Det gör vi inte längre. Inför höstens val är det Sigtu-
nahögern.

Många som röstar borgerligt i riksdagsvalet röstar på 
oss socialdemokrater i kommunvalet. Vi samarbetar 
över blockgränsen för invånarnas bästa. 

Nu söker vi väljarnas stöd för att fortsätta utveckla 
hela kommunen. 

– STOPPA SIGTUNAHÖGERN!

www.sigtunahöger
n.

se

Samarbete över blockgränsen i en 
alliansfri kommun 

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har 
kommunen och dess invånares bästa för ögo-
nen. Vi har lämnat blockpolitikens ideologiska 
låsningar bakom oss och samarbetar över 
partigränserna för utveckling och framtidstro. 

Det ger tydliga resultat.

Denna mandatperiod bildar vi majoritet med 
Centerpartiet och Miljöpartiet. Därmed har 
vi inte bara undvikit att de främlingsfientliga 
Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare, 
det har också gett politiken stabilitet och 
handlingskraft. Samarbetet har fungerat 
mycket bra. 

Vi fortsätter gärna ett brett samarbete under 
nästa mandatperiod. Vi tror inte blockpoliti-
ken är bra för långsiktigheten och utveckling-
en i vår kommun. 

Vi har därför ett tydligt besked till väljarna:
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun går till 
val på egna meriter. Vi är ett tydligt alternativ. 
Vi har förmågan att samarbeta. Tvärtemot Sig-
tunahögern tror inte vi på att på att återinföra 
blockpolitiken. 

Låt Sigtuna kommun förbli alliansfri!

Promenera längs Mälaren
Snart kan du gå från Björkbacka strand till 
Sjudargårdsbadet. Det är en promenad på ca 
6 kilometer. Just nu avslutas arbetet med den 
sista etappen av strandpromenaden. 

Den del som nu färdigställs är sista etappen 
fram till Sjudargårdsbadet.

Den 6 juni invigs strandpromenaden.  

Socialdemokraterna i 
Sigtuna kommun 
- en oberoende kraft i 
höstens valKommunledningen - Socialdemokraterna, Center-

partiet, Miljöpartiet - har beslutat att göra en stor-
satsning på att göra hamnen och strandpromenaden i 
Sigtuna stad mer trivsam. Närheten till vattnet ska tas 
tillvara bättre och trafiksituationen på Strandvägen 
ska göras säkrare och mer framkomlig. 

Redan till sommaren kommer en strandpromenad 
genom hela staden att stå klar.  Till hösten kommer 
bland annat bryggor, trädäck och lekplats att finnas 
på plats.
 
På hamnplanen, där båtvarvet finns idag, kommer 
det att finnas möjlighet till torghandel och mark-
nadsstånd. En byggnad om 450 kvadratmeter i ett 
våningsplan är också planerad. Tanken är att den ska 
vara offentlig, det vill säga att alla ska kunna nyttja 
den. Vad den ska innehålla är inte klart – förutom att 
en del ska rymma service för båtgäster. 

För att gästande båtar ska slippa lägga till längs med 
utsidan av piren kommer Sigtuna Hamn att få en ny 
vågbrytare. De befintliga båtplatserna kommer att 
flyttas om, men antalet platser förändras inte.
För att göra Strandvägen säkrare kommer  den att en-
kelriktas mellan Sneda gränd och Varvsgränd för att 
ge bättre plats för oskyddade trafikanter som cyklister 
och gående. 

Gångvägen vid hamnen kommer även att breddas så 
att det blir möjligt för cyklister att ta sig fram längs 
med vattnet på samma sätt som vid strandprome-
naden i övrigt. Strandvägen kommer att få 5 - 6 nya 
parkeringsplatser. Vid Varvsgränd och på Hamnpla-
nen blir det cirka 40 nya parkeringsplatser.
 
Strandpromenaden ska få fler upplevelsebryggor 
och det öppna parkrummet vid strandängarna ska 
utvecklas för att skapa bättre förutsättningar till lek 
och avkoppling.

Storsatsning på trivsammare hamn och 
strandpromenad i Sigtuna stad


