
 
 

Ekerö kan bättre! 
 
 

 



Vi Ekeröliberaler planerar för framtiden idag. Ekerö är en god kommun att leva i med 
höga natur- och kulturvärden. Vår vision är att Ekerö ska utvecklas från att vara en 
landsbygdskommun till en kommun med både landsbygd och småstäder med goda 
kommunikationer i huvudstadens närhet.  
 
Ekerö är i stort en välskött kommun där det är bra att bo och leva och invånarna trivs. 
Dock ser vi att med en mer liberal politik kan valfriheten för alla invånare i kommunen 
öka och demokratin utvecklas. Genom invånarnas ökade engagemang och 
möjligheter att välja i sina egna liv gynnas kommunens utveckling för en hållbar 
framtid för alla. Vi, liberaler på Ekerö, vill att den enskilda individen sätts i centrum 
och att kommunen ska satsa mer på samhällsplanering för att skola, äldreomsorg, 
näringsliv, trafik mm ska fungera bättre. Vi vet att Ekerö kommun kommer att växa, vi 
vill bidra till nya lösningar på gamla frågor. 
 

Skola 
 

En hälsosam skola för alla elever, lärare och skolpersonal  
 

Ekeröliberalerna vill genomföra ett skollyft: 

➢ Införa minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet  

➢ Förstärk resursteamet och elevhälsan 

➢ Öka valfriheten för att kunna välja skola  



Boende 
 

Ekeröliberalerna vill: 
 

➢ Bygga max 4 våningar 

högt 

➢ Bevara Ekerö Bostäder 

i kommunal ägo och 

utveckla verksamheten  

➢ Öka servicegraden för 

byggprocesser i 

kommunen 

➢ Bygga för behov vid 

olika faser i livet, samt 

blandade boendeformer, dvs småhus, bostadsrätter, hyresrätter, 

ägarlägenheter 
 
 

Infrastruktur 
 

Ekeröliberalerna vill: 
 

➢ Kommunalisera vägföreningarna Stockby och Närlunda samt 

tillsätta en utredning, klar 2019, som ska komma med förslag på 

om och hur andra vägföreningar inom kommunen kan 

kommunaliseras. 

➢ Fyra bilfiler mellan Sommarstan och Tappström 

➢ Ökad satsning på cykel som färdmedel, tex fler upplysta 

cykelbanor, cykelparkeringar/cykelgarage vid bussar och 

laddstationer för cyklar. 



Stärk den lokala demokratin 
 

Ekeröliberalerna vill: 
 

➢ Öka dialogen med kommunens invånare. Dialog förutsätter ett 

givande och tagande, kommunens invånare ska känna att deras 

idéer och förslag beaktas och kunna följas upp så att den lokala 

demokratin och engagemanget för kommunens utveckling stärks. 

➢ Fler mötesplatser i kommunen för att underlätta för invånarna, att 

träffas, tex för politiska, kulturella eller ideella möten. 
 

 

Lokala liberaler på fotot ovan, från vänster: 

Alexander Lind af Hageby, kommunfullmäktigekandidat 

Göran Hellmalm, gruppledare, kommunfullmäktigekandidat, kommunalrådskandidat 

Eva Sydhoff Henriksen, kommunfullmäktigekandidat 

Ingegerd Danielsson, ordförande och kommunfullmäktigekandidat 

Johan Hagland, kommunfullmäktigekandidat 

Fredrik Ohls, landstings- och kommunfullmäktigekandidat 

 

Vi har fler politiska förslag för Ekerös bästa, läs om dem på 

www.ekero.liberalerna.se/politik 


