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Vi är stolta över storstadens
rika mångfald.
Vi är stolta över
att bo här.
Vi är stolta över
att vara nollåttor.
Och vi är stolta över
att vara liberaler
till både hjärta
och hjärna.

Läs hela vår vision på:
www.folkpartiet.se/
stockholmsvisionen
Kontakta oss:
stockolm@liberal.se
020-535353

Stolta
storstads
liberaler

En modern huvudstadsregion
full av möjligheter

I Stockholm
får man lyckas
I vårt län får man lyckas. Det är inte
fult att göra ett bra jobb och tjäna
pengar. Vi eftersträvar låga skatter i kommuner och i landstinget.
Skattepengarna ska finansiera den
generella välfärden. Därför ska vi
jaga onödiga utgifter så att varje
skattekrona ger mest nytta.

Här kan
drömmar slå in

En modern
huvudstadsregion
full av möjligheter
Stockholm är Sveriges enda storstad. Över 30 000 fler invånare varje år
vittnar om en dragningskraft som är utöver det vanliga. Det är storstadsregionen med dess möjligheter och utmaningar, och myllrande liv inom
kultur, handel och vetenskap som skapar framgång. Här finns kreativitet, utvecklingskraft och en internationell puls som syresätter hela landet.
Här finns utrymme för såväl vaktparader som Prideparader. Här talas
all världens språk. När andra ser globaliseringen som ett hot ser vi liberaler en möjlighet för Sverige att än en gång ta sig upp till toppen av välståndsligan.

I vår region ska människor kunna utvecklas och förverkliga sina
drömmar. Nobelpriset delas ut i
Stockholm. Folkpartiet tycker att
det är dags för fler från Stockholm
att också få det.
Goda
utbildningsmöjligheter
från förskola till spetsforskning är

kanske den viktigaste nyckeln till
detta. Därför behövs en skola som
sätter kunskaper främst. Fler högskoleplatser behövs för att möjliggöra för fler att kunna studera i länet. Ambitionen är att samtidigt
utveckla kvaliteten på utbildningen vilket kan möjliggöra för Södertörns högskola att bli universitet.

Växande
kräver boende
Vi vill också se en fortsatt kraftig
nybyggnation av bostäder, arbetsplatser, handel, service och kultur.
Men vi måste samtidigt vara varsamma med storstadsregionens
skönhet och kulturmiljöer.
Det finns ingen motsatsställning
mellan höga ambitioner i bostadsbyggandet och varsamhet med stadens unika värden.

Att skapa fler bostäder och lösa
trafikproblemen på ett för miljön hållbart sätt tillhör några av
våra största utmaningar. Idag finns
en överenskommelse som innebär en historisk satsning på kringfartsleder och kollektivtrafik i
Stockholmsregionen. Folkpartiet
kommer att verka för att dessa trafikprojekt förverkligas.

Planera för
generationer
Vi vill bli ihågkomna av framtida generationer som dem
som tog ansvar för miljön.
Men att vända utvecklingen
kräver ett kraftfullt agerande.
Folkpartiet kräver en kraftigt
utbyggd kollektivtrafik med
fler spår för tunnelbana och andra
spårvägar. Det ska vara attraktivt
att åka kollektivt. Därför värnar vi
hög tillförlitlighet, trygghet och ett
lågt pris på månadskortet.

Trygghet
ökar friheten
Alltför många av länets kvinnor
väljer att avstå från att gå ut efter
mörkrets inträde av rädsla för att
bli utsatta för våld. Det är för en
liberal lätt att se att vi ”låst in” fel
personer. Det behövs fler synliga
poliser ute på stan – det ökar
tryggheten.
Trygghet handlar även
om att veta att det finns
hjälp att få när man
själv blir äldre, drabbas av sjukdom eller
att ens gamla föräldrar blir väl omhändertagna.
Att äldre par som
bott ihop i många
år inte alltid til�låts bo
ihop på
äldreboendet är en
skamfläck.

