Valprogram 2015
Vi sätter centrum i rörelse
VI VILL BYGGA MER PÅ HÖJDEN – för att öka utbudet av bostäder och få mer
inflyttning samtidigt som vi skapar förutsättningar för en levande stad med ett rikt
utbud av butiker, restauranger, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
VI VILL GÖRA CENTRUM MER GÅNG- OCH CYKELVÄNLIGT – Därför
behöver vi underlätta för bilister att parkera under jord, bl.a. genom att bygga
garage under Torggatan. Vi vill skapa en mer tillgänglig stadskärna.
VI VILL GÖRA TORGET TILL EN ATTRAKTIV PLATS FÖR ALLA – Genom
att skapa bättre förutsättningar för musik, uppträdanden, fritidsaktiviteter och
torghandel kan torget bli den naturliga samlingsplatsen för alla oss mariehamnare.
VI VILL LOCKA FLER BESÖKARE TILL CENTRUM – Genom att ta fram
en ”centrum-app”, marknadsföring i hamnen och bättre skyltning vill vi locka fler
besökare till centrum. Dessutom vill vi att det tas fram en strategisk plan för
”Destination Mariehamn”.

Vi sätter människor i rörelse
VI VILL RUSTA UPP ÅLANDSVÄGEN – så att det blir trivsammare och säkrare
för gående, cyklister och bilister.
VI VILL HA FRISKA STADSBOR – Genom att starta friskvårdskampanjer.
Kampanjerna ska stimulera all typ av friskvård, såväl motion som förbättrade
kostvanor, minskad användning av alkohol och tobak. Vi vill även rusta upp och
modernisera våra utegym.

Vi sätter pengar i rörelse
VI VET ATT PENGAR TILL VÄLFÄRDEN KOMMER FRÅN JOBBEN. Vi ska
ha en stadsplanering som är tillräckligt lyhörd för lösningar som ger tillväxt och
därför strävar vi till att vara de mest positiva till utveckling.
VI KAN SÄNKA SKATTEN – Genom att fortsätta på den inslagna vägen med
bl.a. bolagisering av vissa verksamheter, en effektivare offentlig sektor och rätt
satsningar på tillväxt bedömer vi att skatten kan sänkas redan år 2016. Vi vet
att bolagisering kan vara en framgångsfaktor då vi har varit med och förverkligat
bolagiseringarna av elverket och hamnen. Nu vill vi fortsätta med VA-verket.
VI VET ATT ENSAM INTE ÄR STARK – Därför vill vi bilda en gemensam
centralort av Mariehamn, Jomala och Lemland.
VI VILL SÄNKA MAXTAXAN FÖR DAGIS – genom att sänka taxan för dagis
sänks tröskeln för flera att börja jobba eller återgå till arbete. Dessutom stärker
det barnfamiljernas ekonomi och vi får en konkurrenskraftig taxa som kan locka till
inflyttning.

VI VET ATT DET BEHÖVS FLER EGNAHEMSTOMTER. Vi kommer att
fortsätta kämpa för att möjliggöra nya egnahemstomter, t.ex. i södra Lillängen.
VI VILL ATT FLER UNGA FÅR SOMMARJOBB – Stadens ungdomar ska
kunna erbjudas sommarjobbssedlar, där kommunen betalar en slant till ett
företag som anställer en ungdom på sommaren.

Vi sätter skolan i rörelse
VI VILL TA TILLVARA BARNENS KREATIVITET – så att vi får fler entrepre
nörer i framtiden. Med en flexibel och stimulerande skolmiljö ökar vi möjlig
heterna att tillvarata barnens kreativitet. Vi vill att entreprenörskap integreras
i undervisningen.
VI VILL UTVECKLA IT INOM SKOLAN – vi vill att stadens skolor använder
sig av modern digital utrustning som pedagogiskt hjälpmedel. Varje elev ska ha
tillgång till nödvändig utrustning.
VI VILL SÄTTA ELEVER I RÖRELSE – Motion ska bli en naturligare del av
skoldagen. Skolgårdar ska inbjuda till aktivitet och fysisk aktivitet bör integreras
i undervisningen.

Valfrihet hela livet
VI VILL INFÖRA SERVICESEDLAR – för att öka valfriheten och uppmuntra
privata initiativ vill vi införa servicesedlar. Vi ser gärna att avlastning för närstående blir det första steget.
VI VILL RIKTA STÖD TILL UNGA OCH ÄLDRE – Ideella föreningar utgör
kärnan i stadens kultur och fritidsliv. En större andel av stadens stöd till föreningarna ska riktas till barn, ungdomar och äldre.

Vad vi har åstadkommit under
nuvarande mandatperiod
Med våra 7 av 27 mandat i stadsfullmäktige har vi inte haft möjlighet att förverkliga alla våra önskningar och planer. Här är ett litet axplock av det vi känner oss
särskilt nöjda med och där vi har varit drivande:
 Möjliggjort för fler bostäder, t.ex. i Horelliområdet.
 Fått Nya Trobergshemmet färdigbyggt.
 Påbörjat ombyggnaden och renoveringen av Övernäs högstadieskola.
 Bättre ekonomi genom omorganisering och kostnadseffektiviseringar.
 Sparat in en halv miljon euro per år på stadsbussen.
 Bolagiseringar av elverket och hamnen.
 Sålt övertaliga fastigheter för att stärka ekonomin.
 Upprustningen av gågatan i centrum.
 Utökat antalet skolkuratorer.
 Bibehållit små klasser i skolan.
 Förbättrat och utökat samarbete med våra grannkommuner.
 Överfört Pommern till en stiftelse för att skapa en sjöhistorisk helhet.

