Moderat Samling i Mariehamn – Ett alternativ för dig!
1. MARIEHAMN SKA VÄXA OCH UTVECKLAS GENOM SAMARBETE OCH DIALOG!
Genom en tät dialog med alla aktörer, fastighetsägare, entreprenörer och brukare hittar vi
politiska lösningar som håller t.ex. som med p-normen under denna mandatperiod. Vi i
Moderat Samling för Mariehamn sätter fokus på vägen framåt. För oss är en förtätning av
centrum på bredden och höjden något vi eftersträvar och konstaterar samtidigt att det är en
klimatsmart strategi. Under mandatperioden skapar vi förutsättningar för att bygga
bostäder i centrum som kan passa alla och där tillgänglighet och universaldesign är en
självklarhet. Staden är motorn för hela Åland!
2. ÄLDREOMSORGEN GES ÖKADE RESURSER OCH SKA ERBJUDA DIG ALTERNATIV!
Vår äldreomsorg har getts resurser och är i huvudsak av hög kvalitet. Men det finns ändå
stora behov av förbättringar. Omsorgen om de många med demenssjukdomar ska vi
förbättra och utöka både inom hemtjänsten och i boendeformerna. Vi vill skapa ett
demenscenter. Närståendevårdarnas avlastning, ekonomiska rättvisa och utbildning ska vi
förbättra. Dagverksamheten bör utökas både för de äldre och till nytta för deras anhöriga.
Servicesedlar är viktiga för att stöda och nyskapa privata servicealternativ. Uppföljningen av
de hemmaboende äldres situation utökas. Vi vill utveckla olika former av bostäder för
äldreboende, även i samarbete med tredje sektorn och andra aktörer, och prioritera arbetet
för att motverka ensamhet.
3. ORDNING OCH REDA I FINANSERNA ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN ATTTRAKTIV STAD!
All service staden producerar kräver finansiering med införtjänta pengar. Vi vill komma bort
från en ensidig diskussion om skattöret och i stället fokusera på skattekraften, alltså totalt
influtna skattemedel. Givetvis vill vi bygga upp skattekraften i staden och det med bättre
användning av våra resurser. Fler invånare är en pusselbit och de ska lockas med attraktivt
boende vilket främst skulle finnas i centrum. Det resurssnåla byggandet sker också i centrum
där infrastrukturen med gator och kommunalteknik är klar. I centrum finns också service och
sociala sammanhang vilket ger goda förutsättningar för ett rikt liv. Vi har en unik möjlighet
att stärka staden ekonomiskt, för boende samt handel i den potential vi har i projekten i
centrum.

4. TILLSAMMANS MED VÅRA GRANNAR BYGGER VI EN STARK CENTRALORT!
Framtiden ställer stora krav på en effektiv och kvalitativ kommunal serviceproduktion.
Mariehamn har goda förutsättningar att hantera detta redan idag, men större kommuner
och utökat samarbete, kombinerat med en i övrigt klok politik, gynnar såväl mariehamnare
som andra ålänningar. Vi kommer under mandatperioden att delta aktivt i arbetet för att
skapa en effektiv kommunal sektor som producerar service av hög kvalitet. En stark
centralort som samverkar och serverar hela Åland är ett måste i detta sammanhang.
5. VI GÖR EN BRA STAD ÄNNU BÄTTRE!
Vi är stolta över att under årens lopp varit ned och byggt ett rent, tryggt, säkert och välskött
Mariehamn. För oss är det viktigt att fortsätta detta arbete också under kommande
mandatperiod.
Internationella undersökningar visar att vår skola håller världsklass vilket är viktigt att ta väl
vara på. Ytterligare resurser krävs därför bland annat för IT-satsningar samt för att hålla våra
skolbyggnader i gott skick. Barndagvården håller på att få platsbrist vilket betyder att vi
under mandatperioden behöver bygga åtminstone ett nytt daghem. Stadens anläggningar
och föreningsbidrag till fritidssysselsättning för barn- och ungdom ger många en meningsfull
fritid något vi måste fortsätta med och om möjligt ytterligare stärka.
6. PLANERING SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR. DEN PRIVATA ÄGANDERÄTTEN PRIORITERAS!
Att planera användningen av mark i staden har för oss moderater i Mariehamn syftet att
tillsammans med markägarna skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. All
planering måste därför utgå från de behov och önskemål som finns hos respektive
markägare. Vi moderater förstår och tar till oss att de byggvillkor vi har gällande
exploatering, våningstal, grönytor mm måste sättas på en nivå som gör att medborgarna har
råd med de bostäder som bjuds ut. För oss moderater är den privata äganderätt stark och vi
anser att planering inte kan ske utan markägarens samtycke som t.ex. gällande K-märkning.
Vi vill också fortsätta planeringen av egnahemstomter så att vi också framöver kan erbjuda
ett varierat utbud av boende.

Du väljer!
Läs vårt valprogram på www.moderatsamling.ax

