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Kommunpartiet
Är ett lokalt parti i Härryda kommun. Vi lyssnar

på invånarna i kommunen och ställer frågan:

Vad kan vi göra för Dig? Vi driver sakpolitik och

prioriterar kommunala frågor, fristående från

andra partier.

Medborgarna skall ha inflytande
Politikerna skall styra och tjänstemännen utföra

arbetet. Dialogmötena i de olika kommun

delarna skall bli bra mötesplatser för samtal

mellan medborgare och politiker.

Barns och ungdomars framtid
Skolan skall motivera eleverna och ge dem goda

kunskaper för livet.

Lärarna skall styra och leda verksamheten.

Ordning och reda skall gälla, samtidigt som

barn med behov av stöd skall få detta.

Trygghet och säkerhet
Ditt hem skall skyddas mot inbrott och Du

skall inte behöva vara rädd på gator och

torg eller när Du reser kollektivt. Vi vill

satsa på bevakare och polis i kommunen.

Vill förbättra för äldre och
funktionsnedsatta
Härryda kommun skall bli den bästa i

Göteborgsregionen att bo i för äldre och

för medborgare med funktionsnedsätt

ningar, bl.a. genom att inrätta:

Ett demenscentrum för att bromsa eller

vrida tillbaka demens, en äldrevårdscentral

samt friluftsbad och promenadvägar för

funktionsnedsatta. Bostäder skall finnas för

äldre i olika livssituationer.

Balanserad utveckling av
HELA kommunen
Avveckla planerna på Landvetter Södra

och bygg istället ut våra nuvarande

tätorter.

Skapa en sammanhållen enhet av norra

och södra Landvetter genom

överbyggnad av motorvägen. Då får vi

ner bullret från denna.

Gator, vägar och torg som används av

alla skall betalas med skattemedel.

Vi vill att kommunen skall växa med

måtta och att naturvärden vårdas väl.

Då biltrafiken ökat kraftigt på senare år,

vill vi underlätta resandet för dem som

pendlar till Göteborg. Det måste bli

enklare att åka kollektivt bl.a. genom

att rusta upp den befintliga järnvägen.




