
 

Salas Bästa 

vision till att bli 25000 

invånare 
Hej vi är Salas lokala parti, Salas Bästa – Samhällsbyggarpartiet! Vi är 

varken ett borgerligt eller ett rödgrönt parti, vi är ett pragmatiskt parti med ögon bara för 

kommunen. I år har vi gjort partiprogram där vi visar på vad vi har för visioner för olika delar av 

kommunen. Vi införde Visionen om att Sala ska ha 25000 invånare år 2024 och Sala har slagit 

befolkningsrekord, vi är nu 22725 st.  Men Sala kommuns skatteunderlag är skevt, vi får idag allt fler 

äldre och barn, men är för få mellan 20-64 år d v s vi har för få skattebetalare i arbete som ska betala 

för barnomsorg och äldreomsorg. Därför är det viktigt att vi växer hållbart och blir fler skattebetalare 

och planerar för hur det ska gå till.  

 

Kommunen måste arbeta tillsammans med civilsamhället och näringslivet mot samma mål. Alla ska 

arbeta tillsammans för Salas Bästa. Om du vill veta mer om utvecklingen av resten av kommunen, följ 

oss på Salasbasta.se, gilla vår Facebooksida för löpande info, eller besök oss i partilokalen bredvid 

Centrumbiografen. Vi har öppet hela valveckan mellan 11-18 fram till valdagen! Rösta vad du vill i 

region och riksdag, men stöd oss gärna i kommunalvalet!    

Här redovisar vi vad vi gjort och vad vi vill göra i varje del av kommunen:  
 

SALA STADS BÄSTA! 

Här är några exempel på vad vi har genomfört/arbetat för i ditt närområde tillsammans 

med våra samarbetspartners: 

 Servering, ny minigolfbana och skatepark i Stadsparken  
 Sala stadskärna har nu Sveriges högsta omsättningstillväxt enligt CITYINDEX 

 Ny Vallaskola och nya fräscha lokaler på Åkra 

 Nytt LSS boende vid Kronparken och Jakobsberg 
 Fler barnomsorgsplatser på Gärdesta 

 Avgiftsfri kollektivtrafik i hela Sala kommun 
 En ny idrottshall på Lärkan 

 Nytt bostadsområde vid äppelgården intill Väsby Kungsgård 
 Nya lokaler till Camelonterna på Gärdesta och Kulturlokal i Missionskyrkan 

 Renovering av Täljstenen och extra investeringsbidrag till Folkets Park 

 Tillgänglighetsanpassningar av gator 

 Bovieran och nytt bostadsområde på Silvervallen 

 Ny vårdcentral och nytt äldreboende på Östra kvarteren 
 

 



 

Detta är lite av det vi vill fortsätta arbeta för i ditt 

närområde:  
 En hundrastgård centralt i Sala 

 Ett attraktivare tillgänglighetsanpassat torg 
 Ställplatser, motorcykelsparkering, fler cykelställ och offentliga toaletter och 

parkeringar centralt i Sala. 
 Ett Campus Sala, centralt i Sala, med studentbostäder och möjligheter att ta 

högskolestudier samt få kompetensutbildning utifrån arbetsmarknadens behov. 
 En ny simhall tillsammans med föreningslivet och näringslivet och fler 

spontanidrottsplatser vid skolor och bostadsområden. 
 Söndagsöppet på returen 

 

NORRA SALA STADS BÄSTA! 

Här är några exempel på vad vi har genomfört/arbetat för i ditt närområde tillsammans 
med våra samarbetspartners: 

 Fartdämpande åtgärder Mamre 

 Nya hyresrätter vid Kronparken 

 Nya moduler till Lärkbacksskolan och helt nya lokaler till Åkra under tiden ny skola 

planeras 

 Nytt LSS boende vid Kronparken och Jakobsberg 
 Fler barnomsorgsplatser på Gärdesta 

 Avgiftsfri kollektivtrafik i hela Sala kommun 

 En Skatepark i Stadsparken 

 En ny idrottshall på Lärkan 

 Fler parkeringsplatser vid MånsOls 
 Nytt bostadsområde vid äppelgården intill Väsby Kungsgård 

 Nya lokaler till Camelonterna på Gärdesta 
 Nya lokaler för Kulturskolan på Mamre. 

 
Detta är lite av det vi vill arbeta för i ditt närområde:  
Norra Sala stad har stora tillväxtmöjligheter som inte tagits tillvara på, då järnvägen delar 
stan. Det finns även många sjönära lägen som är attraktiva att bo vid. 

 Nytt bostadsområde – Norrmalm/Mamrefälten som växer mot Saladamm 

 Ny skola på Mamre, för att öka attraktiviteten norr om järnvägen och minska 
segregationen.  

 Cykelväg Sala – Saladamm, Sala – Broddbo (Vi vill ha en kommunal investeringsplan 
för cykelvägar).  

 Ett Campus Sala, centralt i Sala, med studentbostäder och möjligheter att ta 
högskolestudier samt få kompetensutbildning utifrån arbetsmarknadens behov. 

 En ny simhall tillsammans med föreningslivet och näringslivet och fler 
spontanidrottsplatser vid skolor och bostadsområden. 

 Möjligheten att parkera bilen och komma till stationen från norra sidan samt ta sig 
över järnvägen utan bommar. 

 Fler sjönära bostadsområden längs gamla riks70 mot Broddbo 



 

 

SÖDRA SALA STADS BÄSTA! 

Här är några exempel på vad vi har genomfört/arbetat för i ditt närområde tillsammans 

med våra samarbetspartners: 
 Nytt tillagningskök till Ängshagenskolan 

 Ombyggnation av Kungsängsgymnasiet, Sörskogen och Lilla Valla. 

 Ny Vallaskola  

 Minskad tung trafik på Sörskogsleden  

 Ställplatser vid Evelund och Silvergruvan 

 Etapp Räven, nya hus på Ängshagen till försäljning 

 Senioranpassade bostäder på Ängshagen 
 Utveckling längs Tärnarakan med fler företagsetableringar  

 Ny cykelväg mellan Sala – Kumla – Ransta  
 Nytt bostadsområde Bråstaborg 

 Nytt bostadsområde Hammarhagen 
 Avgiftsfri kollektivtrafik i hela Sala kommun 

 Ökat antal elever på Kungsängsgymnasiet 

 
Detta vill vi arbeta för i ditt närområde:  
Södra Sala stad har stora tillväxtmöjligheter, det är här det har byggts mest den senaste 
mandatperioden och här möts flera riksvägar. Vi vill att kommunen planerar långsiktigt för 
utbyggnad, så att infrastrukturen och den kommunala servicen följer med.  

 Utbyggnad av Ängshagen mot Norr Kivsta 

 Förbättrad säkerhet för gång och cykeltrafikanter till skolan 

 Cykelväg Sala – Silvergruvan -  Evelund- Kila 

 Ett nytt industri och handelsområde vid Evelund med centrallager, laddstolpar, 
ställplatser, snabbmatsetablering och en skylt som visar allt utbud som finns i Salas 

stadskärna och andra besöksmål, för att locka till sig fler besökare att turista i 
kommunen. 

 Planera för att Ängshagen, Bråstaborg, Hammarhagen växer och bygga ut 
barnomsorgen och skolorna i Södra Sala i takt med att fler flyttar hit.   

 Ett Campus Sala, centralt i Sala, med studentbostäder och möjligheter att ta 
högskolestudier samt få kompetensutbildning utifrån arbetsmarknadens behov. 

 

ÅKRAS BÄSTA! 

Detta har vi genomfört i ditt område: 

 Nytt Äldreboende (Johannesbergsgatan 2) 

 Nya lokaler till Åkraskolan 

 En skatepark i stadsparken börjar byggas i höst 

 Ny idrottshall börjar byggas på Lärkan nu 
 
This is what we worked for in your area: 



 

 New retirement home (Johannesbergsgatan 2) 

 New premises for Åkraskolan 

 A skate park in the city park will be built this fall 
 A new sports arena is currently being built at Lärkan, (Ready 2019)  

 
Detta vill vi genomföra i ditt område: 

 Ungdomsgård för Åkras ungdomar under uppsikt av bra lokala förebilder 

 En skola som är NPF-anpassad (Anpassad för barn med ADHD t ex) med utbildade lärare som 
kan få alla barn att få arbetsro i nya anpassade lokaler. 

 En kommunal hemsida med ”mina sidor”, där du kan välja språk och se alla ärenden du har 
hos kommunen och följa dem under tiden beslut tas. Där du kan se dina personliga kontakter 
och mycket mer. 

 Ett Campus Sala med både studentbostäder, möjlighet att ta tentor från högskolor, gå 
vuxenutbildning anpassad utifrån arbetsgivarens behov, samtidigt som du t ex arbetar på ett 
lokalt företag eller hos kommunen. 

 
This is what we want to implement in your area and Sala city: 

 A youth center for the kids at Åkra, run by good local role models 

 A School that is adapted for kids with Neuropsychiatric disabilities such as ADHD, with teachers 
that has got education on how to make them concentrate. 

 We want to implement “My pages” login at Sala.se in order for you to choose another language 
than Swedish when you are looking for information. Where you can follow your matters that you 
have at Sala Kommun, get in contact with your personal contact and so on. 

 We want to start Campus Sala with student homes and a possibility to take your examination for 
collages or universities in Sweden or retrain your skills of different work, fitted for local employers 
both from the local trade and industry or the municipality. The idea is to be able to work and 
study part time. 

 

SVARTÅDALENS BÄSTA! 

Detta är några delar som  vi arbetat för tillsammans med våra samarbetspartners för Sätrabrunn 

och Svartådalen:  

 Ny Förskola i Sätrabrunn  

 Gropen skidanläggning 

 Natur och Kulturcentret i Svartådalen 
 Ny hembygdsgård i Västerfärnebo 

 Utvecklat samarbete med Sätrabrunns kurort och Svartådalen som destinationsort (Ökad 
turism) 

 Utbyggnad av Björkgården 

 Upprustning av Stävfrebadet 

Denna vision har vi om Svartådalsområdet:   

 Få till en spontanidrottsanläggning i Svartådalen 

 Stödja fortsatt utveckling av Gropen, Salbohedsbacken och Svedboängs IP och Natur och 
Kulturcentret tillsammans med föreningslivet (LÖK)  

 Inför ett kommundelsråd för Svartådalen, där lokala frågor lyfts löpande av de civila 
företrädarna till politiken!  

  Utveckla Grönt kompetenscentrum till  Arena Ösby med yrkesutbildningar inom gröna 



 

näringar, gårdsbutik och producent till Sala kommuns kök 
tillsammans med de gröna näringarna i  hela kommunen.  

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Svartådalen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det kommer fram nya tomter, till de som vill 
bygga på mindre orter, för att få bättre underlag till  landsbygdsskolorna.  

 Se över möjligheten att öppna högstadium i Svartådalen igen, när barnkullarna ökar och fler 
bosätter sig i här. 

 Se över möjligheterna till förändrade bussturer så att avgiftsfri kollektivtrafik även gäller alla i 
Svartådalen. 

 Få till fler Ställplatser för husbilar och husvagn, i Svartådalen, tillsammans med det lokala 
näringslivet 

 Få till säkrare hållplatser och cykelvägar i Svartådalen 

 Utveckla Salboheds särskola och förbättra samverkan med boendet, daglig verksamhet och 

föreningslivet 

KOMMUNDEL NORRA 

Salas Bästa vill arbeta för mer direktdemokrati så du lättare ska kunna påverka din närhet, därför vill 
vi införa ett kommundelsråd för Norra Sala kommun, där Jugansbo, Broddbo, Åby, Saladamm, 
Hedåker /Rosshyttan/Kilbo och Möklintas frågor lyfts löpande av de lokala  civila företrädarna!  

KILBOS BÄSTA! 

 
Detta har vi arbetat för tillsammans med våra samarbetspartners för Kilbo med omnejd:  

 Nytt kök till Kilbo skola 
 Extra investeringsstöd till Kilbolokalen 

 Avgiftsfri kollektivtrafik och Bredbandsgaranti till alla som bor utanför de större tätorterna.  

Denna vision har vi om Kilbo och Norra kommundelen:   

 Få till en spontanidrottsanläggning vid Kilbo skola 

 Stödja fortsatt utveckling av Kilbolokalen och Ungdomsgården 

 Utveckla Grönt kompetenscentrum till Arena Ösby med yrkesutbildningar inom gröna 
näringar, gårdsbutik och producent till Sala kommuns kök. 

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Norra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det kommer fram nya tomter, gärna med sjönära 
läge eller intill tätorterna, till de som vill bygga på mindre orter, för att få bättre underlag till  
fler småskolorna på landsbygden. Vi vill ha fler landsbygdsskolor inte färre!    

 Arbeta aktivt för att få till gemensam avgiftsfri busstrafik mellan Sala och Avesta, så de i de 
norra delarna av kommunen inte behöver åka in till Sala för att åka kollektivt till Avesta.  

 Sätta upp en stor skylt vid infarten från riks70 till Broddbo som marknadsför de lokala företag 
som erbjuder ställplatser, boendemöjligheter och gårdsbutiker samt kommunala badplatser  
i närheten samt en informationsplats intill tankstationen med mer info som gärna får skötas 
av någon lokal entreprenör. 

 



 

MÖKLINTAS BÄSTA! 
Detta har vi tillsammans med samarbetspartners drivit för Möklinta:  

 Renoverat Hällsjöbadet 

 Infört Helg och kvällsbuss och avgiftsfri kollektivtrafik 

 Säkerställt att kommunen fortsätter med myggbekämpning 
 Infört bredbandsgaranti som möjliggör för alla att få tillgång till bredband 

 Sett till så att Hovnäsfärjan får fortsätta gå 

  
Denna vision har vi om Möklinta & Kommundel Norra Sala:   

 Utveckla Grönt kompetenscentrum till  Arena Ösby med yrkesutbildningar inom gröna 
näringar, gårdsbutik och producent till Sala kommuns kök. 

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Norra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det kommer fram nya tomter, gärna med sjönära 
läge eller intill tätorterna, till de som vill bygga på mindre orter, för att få bättre underlag till  
fler småskolorna på landsbygden. Vi vill ha fler landsbygdsskolor inte färre!    

 Få till en spontanidrottsplats i Möklinta  

 Arbeta aktivt för att få till busstrafik mellan Sala och Avesta och Sala Horndal, så de i de norra 
delarna av kommunen inte behöver åka in till Sala för att åka kollektivt till Avesta/Horndal 
som nu växer med nya etableringen GOOGLE.  

 Sätta upp en stor skylt vid infarten från riks70 till Broddbo som marknadsför de lokala företag 
som erhåller ställplatser, boendemöjligheter och gårdsbutiker samt kommunala badplatser i 
norra kommunen samt en informationsplats intill tankstationen med mer info som gärna får 
skötas av någon lokal entreprenör. 
 

BRODDBOS BÄSTA! 

Denna vision har vi om Broddbo & Kommundel Norra Sala:   

 Få till en säker cykelväg mellan Broddbo—Sala och säkrare busshållsplatser. 
 Utveckla Grönt kompetenscentrum till  Arena Ösby med yrkesutbildningar inom gröna 

näringar, gårdsbutik och producent till Sala kommuns kök. 

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Norra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det kommer fram nya tomter, gärna med sjönära 
läge eller intill tätorterna, till de som vill bygga på mindre orter, för att få bättre underlag till  
fler småskolorna på landsbygden. Vi vill ha fler landsbygdsskolor inte färre!    

 Få till en spontanidrottsplats i Broddbo och en förskola i Broddbo, när barnunderlaget ökar 

 Arbeta aktivt för att få till busstrafik mellan Sala och Avesta, så de i de norra delarna av 
kommunen inte behöver åka in till Sala för att åka kollektivt till Avesta.  

 Sätta upp en stor skylt vid infarten från riks70 till  Broddbo som marknadsför de lokala företag 
som erbjuder ställplatser, boendemöjligheter och gårdsbutiker samt kommunala  badplatser  
i närheten samt en informationsplats intill tankstationen med mer info som gärna får skötas 
av någon lokal entreprenör. 
 

 
 



 

SALADAMMS BÄSTA!  

Detta har vi gjort för Saladamm hittills tillsammans med våra samarbetspartners:  

 Utvecklat Ösby Naturbruksgymnasium med fler program och startat Grönt 

kompetenscentrum 

 Avgiftsfri kollektivtrafik  

 Infört Bredbandsgaranti—så  kommunen säkerställer att alla  får möjlighet till bredband 

(Även om bolagen tar lång tid på sig) 

 Renoverat Hillingens badplats  

Denna vision har vi om Saladamm & Kommundel Norra Sala:   

 Stödja Saladamm/Jugansbo och Åbys lokala föreningar i samarbete med kommunen för 

utveckling av byarna och Åbyskolan och Hillingens badplats (LÖK). 

 Utveckla Grönt kompetenscentrum till  Arena Ösby med yrkesutbildningar inom gröna 

näringar, gårdsbutik och producent till Sala kommuns kök. 

 Bygga bättre parkeringsmöjligheter utanför Åby skola och en spontanidrottsplats på 

grusplanen 

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Norra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 

hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men sätt igång arbetet med att bygga norr om Sala 

järnvägsstation ex Mamrefälten  

 Se över möjligheten att Åby skola kan bli F-6 skola och att en ny skola på Mamre byggs F-9 alt 

4-9. Med ny bebyggelse behövs både Åby och Mamreskola. 

 Få till en cykelväg mellan Sala—Saladamm längs Saladammsvägen för att öka säkerheten och 

få till säkrare busshållsplatser. 

 Se över möjligheterna till att bygga en idrottshall norr om Sala, när Åby, Mamre och Ösby får 

fler elever. 

 Arbeta aktivt för att få till busstrafik mellan Sala via Saladamm till Horndal/Avesta när 

Horrndal etablerar GOOGLE 

KOMMUNDEL SÖDRA  
Salas Bästa vill arbeta för mer direktdemokrati så du lättare ska kunna påverka din närhet därför 
vill vi införa ett kommundelsråd för södra Sala kommun, där Kumla, Ransta, Tärna, Varmsätra, 
Kilas frågor lyfts löpande av de lokala civila företrädarna!  

KUMLA /TÄRNAS BÄSTA! 

Dessa frågor har vi drivit på för:  
 Renovering av Tärnabadet (2012)  

 Nya tomter intill skogen vid Folkhögskolan (2012)  GENOMFÖRD 

 Renovering av lekparken (2017) GENOMFÖRD  

 Cykelväg mellan Sala— Kumla—Ransta (BESLUTAD, ska stå klar 2019/2020) 
 Avgiftsfri kollektivtrafik i Sala kommun (2018) GENOMFÖRD 

 



 

Denna vision har vi om Kumla kyrkby:  

 Spontanidrottsplats där du kan både spela fotboll, innebandy, ishockey, tennis.   

 Fler tomter tas fram och marknadsförs—Intresse hos byggare finns 

 Ny förskola placeras i Kumla kyrkby, för att öka antalet barnfamiljer i byn och attraktiviteten 
 Ett tågstopp även i Kumla kyrkby, med pendeltåg mellan Sala  - Västerås, precis som i Ransta.  

 En buss mellan Sala—Enköping som även stannar vid ”Kumla station” och Kumla blir en 
knytpunkt med pendelparkering för de som bor i Kila/Varmsätra/Tärna.  
I takt med att byn får fler bostäder och barn kan Kumla på längre sikt även få tillbaka sin 
skola. (Vi tror inte på att centralisera alla skolor till Sala).  Vi vill arbeta på riktigt för att även 
våra mindre orter växer så som Ransta nu gör.   

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Södra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  
 
 

RANSTAS BÄSTA! 

Detta har vi arbetat för i Ransta hittills tillsammans med våra samarbetspartners:  

 Ny skola och förskola i Ransta byggs 

 Ny idrottshall och medborgarkontor/bibliotek byggs 
 Avgiftsfri kollektivtrafik infört 2018 

 Nya tomter 2018 

 Pendelparkering intill stationen 
 LÖK (Lokal överenskommelse mellan civilsamhället och kommunen) för fortsatt gemensam 

utveckling av föreningslivet och civilsamhället. 

 Infört Bredbandsgaranti—så  kommunen säkerställer att alla  får  möjlighet till bredband 

 En cykelväg mellan Sala—Kumla—Ransta  är beslutad att delfinansieras. (Regionen hjälper till 
samt Trafikverket) 

Denna vision har vi om Ransta och Kommundel Södra Sala:   

 Stödja Ranstas lokala föreningar i samarbete med kommunen för utveckling av Ransta. (LÖK)  

 Ett tågstopp även i Kumla kyrkby, med pendeltåg mellan Sala  - Västerås, precis som i Ransta.  
 En buss mellan Sala—Enköping som även stannar vid ”Kumla station” och Kumla blir en 

knytpunkt med pendelparkering för de som bor i Kila/Varmsätra/Tärna och en utökad 
pendelmöjlighet för Ranstabor till Enköping. 

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Södra kommundelen för de äldre som vill bo kvar i 
hemtrakterna  

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det kommer fram nya tomter, så fler kan bo i 
Ranstaområdet 

 Utveckla Ransta centrum med fler etableringar av företag och flerfamiljshus 

 När kommundelen växer, så det finns tillräckligt underlag, skapa en högstadieskola i Ransta 
 

KILAS BÄSTA! 

Detta har vi gjort för Kila hittills tillsammans med våra samarbetspartners:  

 Fått till utökat utrymme för skolan genom modultillbyggnad 



 

 Infört Bredbandsgaranti—så  kommunen 

säkerställer att alla  får möjlighet till bredband (Även 

om bolagen tar lång tid på sig) 

Denna vision har vi om Kila/Grällstaområdet:   

 Stödja Kila/Grällstas lokala föreningar i samarbete med kommunen för utveckling av 

byarna och skolan och Lindvallen (LÖK). 

 Inför ett kommundelsråd för Södra Sala kommun, där Kila, Varmsätra, Kumla och 

Ranstas frågor lyfts löpande av de lokala civila företrädarna!  

 Se till så att det blir trygghetsboenden i Södra kommundelen för de äldre som vill bo 

kvar i hemtrakterna, gärna Lindgården.  

 Slå vakt om brukbar mark, men sätt igång arbetet med att få fram nya tomter i Kila, 

då Kila ligger strategiskt bra för pendling både till Sala och Västerås.  

 Få till en cykelväg mellan Kila—Evelund—Sala, för att öka säkerheten och få till 

säkrare busshållsplatser. 

 Ordna så att det går att åka avgiftsfritt inom Sala kommun även på Västeråsbussen. 

 Få till en spontanidrottsanläggning intill Kila skola som kan användas även på fritiden 

av de i byn. 

 Utveckla Evelund med nyetableringar, marken finns och intresse finns.  

VARMSÄTRAS BÄSTA! 

Detta har vi arbetat för i Varmsätra hittills tillsammans med våra samarbetspartners:  

 Bredbandsgaranti 

 Mer idrott i skolan 

 Avgiftsfri busslinje 

 Förbättrad väg mellan Varmsätra – Kumla 

Detta vill vi fortsätta arbeta för i Varmsätra:  

 Ombyggnation av skola och ta fram gemensamt förslag på idrottshall tillsammans 

med Varmsätra IK 

 Stöd till fortsatt utveckling av Isätra Endurobana tillsammans med SMK 

 Stöd till fortsatt utveckling av Norrbyliden och Norrby SK 

 Få till seniorboende vid Golfbanan 

 Tågstopp i Kumla kyrkby med anslutande buss via Varmsätra 

 Minska hastigheten utanför Varmsätra skola med farthinder och få till bättre 

parkeringsmöjligheter 

 Få till samarbete mellan Sala – Enköping för att få en busslinje via Tärna 

 Se till så att det finns ett Trygghetsboende i Södra kommundelen 

 Bygga en cykelväg tillsammans med Region Västmanland, Uppsala, Heby kommun 



 

mellan Sala – Heby, när vägen blir 2/1 väg. 

 Slå vakt om brukbar mark, men se till så att det 

kommer fram nya tomter till de som vill bygga i de mindre orterna. För att säkerställa 

Småskolornas överlevnad. 

 

 

 Utöver dessa specifika idéer som vi har för ert område har vi ett helt valmanifest med idéer 

för hur vi vill se ett framtida Sala och vad vi vill satsa på för att det ska bli så. För oss är det 

viktigt att vi inom kommunen kan lösa problem flexibelt på kort sikt, men planera på lång 

sikt för att minska kortsiktiga lösningar så att skattemedel används på rätt sätt. Välkomna att 

ladda ner hela vårt valmanifest på vår hemsida, eller besöka oss i vår partilokal intill 

centrumbiografen för en papperskopia. Vi lovar inte att allt det som står ovan genomförs 

under nästa mandatperiod, men vi lovar att arbeta för att de planeras in i den kommunala 

budgeten utifrån de förutsättningar vi har.  

 

VILKEN VISION HAR DU? KONTAKTA OSS SÅ VI VET VAD NI VILL ATT VI 

SKA JOBBA FÖR!   

 

Läs mer på salasbasta.se eller gilla vår Facebooksida och få löpande 

information året om vad vi sysslar med! 

 

 

  

 


