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SFP I KYRKSLÄTT – NÄRA DIG 

 

Svenska folkpartiet är din röst för ett Kyrkslätt som sätter människan i centrum. Det är viktigt att 
alla kommuninvånare känner sig trygga och trivs i vår kommun. Vi arbetar på alla plan för ett 
Kyrkslätt med två starka nationalspråk, svenska och finska. Den tvåspråkiga servicen ska fungera 
på alla nivåer. 

Våra elever ska ha rätt att få sin undervisning i friska skolbyggnader och därför är det viktigt att 
byggandet av GWP-centret kommer i gång så fort som möjligt och att också de andra skol-
projekten framskrider planenligt. 

Jämställdhet är en central grundvärdering i allt arbete vi gör. För SFP är det viktigt att vi har jämlikt 
med kvinnor och män på ledande poster i kommunerna. 

Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet.  Satsningar på motion, idrott och 
kultur skapar välmående och gör vår kommun livskraftig och trivsam. Hobbyer är en viktig del av 
välmående. Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritidssysselsättning. Vi 
vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. 

Varje innevånare skall ha rätt till väl fungerande hälso- och sjukvård. Den äldre befolkningen 
erbjuds skräddarsydda tjänster utgående från sitt individuella behov. Ett fungerande stödboende 
står till förfogande den dag det behövs. 
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Vi vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till invånarnas olika livssituationer och även ett 
större utbud av egnahemshustomter. I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl 
gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Inom planeringen värnar vi om det privata 
ägandet när det gäller skog och mark. Kyrkslätt har en enastående och mångfaldig natur som vi vill 
värna om. 

Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt 
många och mångsidiga insamlingspunkter. Vi ser att Kyrkslätt är i en central roll när det gäller att 
lyfta fram energismarta lösningar och hållbara upphandlingar. SFP jobbar för att Kyrkslätt skall bli 
klimatneutralt 2035. 

Vi behöver både starka tillväxtcentrum och en levande landsbygd. SFP vill trygga hela kommunens 
livskraft, där tillväxtcentrumen skall frodas sida vid sida. I frågan om kommunal- och 
fastighetsskatten stöder vi en återhållsam skattepolitik. 

SFP vill ha en vettig trafikplanering med goda kommunikationer till/från samt mellan kommunens 
fyra tillväxtcentrum. Vi jobbar för en bättre och smidigare kollektivtrafik, bättre tågförbindelser och 
flera fjärrtågsstopp i Kyrkslätt. Vårt mål är också att få flera nya gång- och cykelvägar inom 
kommunen. 

Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa 
förutsättningarna för investeringar och företagande. 

 

 

 

 


