Byt parti i kommunalvalet.
Välj en av våra kandidater istället.

Är Bergshamrapartiet ett parti
bara för Bergshamrabor?
Nej, vi för en medborgarvänlig politik för
hela Solna, men med Bergshamra som bas.
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Bergshamrapartiet bildades för sex år sedan med förgätmigej
som partiblomma eftersom vi kände oss bortglömda av de
styrande i Solna centrum. Under mandatperioden har vi satt
Bergshamra på kartan. Varken alliansen eller de rödgröna vågar
längre glömma oss. Nu siktar vi ännu högre. Vårt mål är att genom fler mandat bli en del i en styrande majoritet.
Vid valet 2014 fick vi nästan 1000 röster och blev största parti i
två valdistrikt. Det räckte till ett mandat i kommunfullmäktige.
Vår ställning som vågmästarparti har vi förvaltat genom att få
igenom flera bergshamrasatsningar i stadens budget.
I detta blad talar vi om vad vi gjort och vad vi vill göra i
framtiden:

Vad vi hittils har gjort
•
•

Fler och nya papperskorgar.
Nytt övergångställe på Björnstigen.

•

Samarbetet med Kulturskolan har fördjupats.

•

Skolan har blivit digitaliserad, biblioteket är förstärkt, aulan och
toaletter är uppfräschade. Skolgården och säker skolväg är på
gång.

•

Torget är nu renoverat och riktigt trevligt. Om Bergshamrapartiet
inte funnits hade det aldrig blivit av.

•

Ett trygghetsboende i Bergshamra är beslutat och på gång. Ett
seniorboende kommer att byggas i Domänverkets gamla kontor
med utsikt över Brunnsviken.

•

Kommunen har äntligen utrett möjligheten att överdäcka
Bergshamravägen. Utredningen är inget mästerverk, men visar
hur vi ska gå vidare.

•

Gångvägarna till Blåbusshållplatserna har blivit tryggare med
bättre belysning och röjda buskage.

Du har säkert egna idéer. Kontakta oss
så kan vi verka för just din fråga!

Vad vi vill göra i Bergshamra i framtiden
•

Utveckla centrum genom regelbundet underhåll, fler relevanta
butiker, samt fortsatt renovering av fasaderna.

•

Inrätta ett medborgarkontor med information, dialogmöjligheter
med de styrande i stadshuset och IT-stöd i Bergshamra (biblioteket).

•

Satsa på trygghetsskapande åtgärder, som bättre belysning, röjda
ruggiga dungar, klottersanering, med mera.

•

Utveckla och underhåll Bergshamra IP, och gör det mer tillgängligt.

•

Spontanidrott och lek för alla åldrar: rusta och utöka utegymmet
med fler stationer, anlägg en aktivitetspark, och fotbolls- och
basketplaner utan plastpartiklar. Förbättra underhåll av lekparker.

•

Anlägg strandbad och breda bryggor i både Edsviken och Brunnsviken.

•

Säkra cykel- och gångvägar till skolan och fritidsaktiviteter.

•

Satsa på att profilera och marknadsföra Bergshamraskolan som
en skola i Ekoparken med tema Natur och Kultur.

•

Genomföra Tivoliparkens upprustningsplan. Området är tuktad
natur. Gärna dagvattendammar, men ingen nyanlagd våtmark.

•

Förstärk sambandet mellan södra och norra Bergshamra.
Bygg trappa från ett upprustat Kraus’ torg till Kolonibron. Inför
‘Bergshamrapass’ som ger rätt att gå via T-banan utan färdbiljett.

•

En hållplats på Roslagsbanan i Stocksundstorp.

•

Fast spårförbindelse med resten av Solna. Förläng hellre Gula
linjen än Tvärbanan.

•

I samarbete med Danderyd och Stockholm; förlägg
Roslagsvägen och Bergshamravägen i en lång bergtunnel.
Danderyd och Bergshamra blir då genomfartsfria stadsdelar.

•

Flytta E18 inkl. transporter av farligt gods norrut till Norrortsleden.

•

Gångbro över Ålkistan.

Din möjlighet att påverka
Bli medlem genom att betala 100 kr till Plusgiro 64 05 65-8 eller
Bankgiro 861-1063. Kom ihåg att ange namn, adress och mejladress.

