
Den lokala rösten är lila!



Vi siktar på
att bli 30 000!

Vår vision är en kommun med 30 000  

invånare. Det handlar framför allt om att se 

till att skapa en positiv spiral där utbudet 

i form av aktiviteter och service blir större 

– och större. Fler invånare skapar helt 

enkelt fler möjligheter. Mer folk ger mer 

skattemedel att satsa på framtidens vård, 

skola och omsorg.

En levande landsbygd är en viktig del i 

den visionen. En landsbygd som har till-

gång till skola, vård, service och kollektiv- 

trafik är en attraktiv plats att bo på för 

många människor. Fler människor som 

bor på landsbygden innebär mer folk som 

rör sig på stan. Och det tycker vi är posi-

tivt, både för oss som redan bor här och 

för andra som kan tänkas vilja flytta in. 

Föreningar och näringsliv är andra som  

bidrar till att öka livskraften. Vi tror att sam-

arbete både inom och utanför kommun-

huset är nyckeln till utveckling och tillväxt. 

Kommunen kan inte göra allt, men vi kan 

stötta, hjälpa till och bidra på många sätt för 

att skapa ett gynnsamt klimat för företag 

och föreningar – och i förlängningen; för 

människor att förverkliga sig själva och sina 

drömmar. En, på riktigt, möjligheternas 

kommun. Så vill vi jobba, i det lokala, för 

att skapa en plats vi vill bo på. Det är det vi 

menar med att vi vill bli 30 000.

Ta del av fler tankar på
bollnaspartiet.se



Det är i byarna Bollnäs kan växa.
Ett livligt Bollnäs, med det utbud vi 
önskar oss, är helt beroende av vår 
landsbygd.  En levande landsbygd attra- 
herar besökare och inflyttare, och mer 
folk i rörelse skapar bättre förutsätt-
ningar att driva caféer, restauranger 
och butiker. Sådant som vi som med-
borgare gärna vill ha tillgång till.

Mer folk ger dessutom mer skatteintäkter. 

Mer pengar att finansiera skola och omsorg 

med. Men vi ser också att vi måste vara 

öppna för de privata alternativen. Byskol- 

orna, som idag drivs i privat regi, behöver 

få samma förutsättningar att driva sin verk-

samhet som de kommunala. Likaså med 

den privata äldreomsorgen. Det är en fråga 

om att säkra både kvalité och utbud. 

En väl utbyggd och fungerande kollektiv-

trafik är en annan framtidsfråga. Täta buss-

turer gör det smidigare att bo där man vill 

och är dessutom en del av en hållbar kom-

mun. Det här är bara några av de tankar vi 

har kring att utveckla den här kommunen. 

En plats som vi och många andra vill bo på.  

• Verka för fler bussturer och utökad  

 kollektivtrafik på landsbygden

• Verka för att behålla service i form av  

 t ex simhallar på alla orter

• Utveckla äldre- och trygghetsboenden 

• Verka för att privata aktörer ges samma  

 förutsättningar att driva verksamhet  

 som de kommunala inom t ex skola och  

 omsorg

• Skapa fler trygga mötesplatser för våra  

 ungdomar i samarbete med föreningslivet

• Instifta ett kommunbygderåd med  

 fokus på att utveckla Arbrå, Kilafors,  

 Rengsjö och byarna runt omkring 

• Ta bättre vara på promenadstråket runt  

 Långnäs/Scandicviken genom t ex en  

 gångväg av trä vid vattnet

• Arbeta för att utveckla SJ-området till  

 en ny stadsdel

• Verka för att behålla sjukhuset i Bollnäs  

 även på lång sikt

• Frigöra fler tomter på attraktiva lägen,  

 t ex strandnära

Några av våra hjärtefrågor:

Rösta lila den 9 september.



1. Benny Engberg, Hälsokonsult, Ren, 62

2. Irene Frank, Lantbrukare/arrestvakt,Tönsen, 62

3. Oskar Myrberg, Lärare, Brånan, 22

4. Cecilia Widéen, Pensionär, Höglunda, 71

5. Markus Wengelin, VD, Söräng, 39

6. Ann Zewgren, Ekonom, Kilafors, 47

7. Bengt-Olof Staffas, Primärvårdschef, Ren, 64

8. Sara Backan, Kundmottagare, Rengsjö, 40

9. Bengt Lindstedt, Senior konsult, Öster, 74

10. Erica Söderqvist, Hud- och nagelterapeut, Ren, 21

11. Charlie Östlund, Idrottslärare, Renskullen, 67

12. Nazan Hajo, Arbetssökande, Backsveden, 35

13. Alf Molin, VVS-konsult, Acktjära, 67

14. Ragnar Berglund, Byggmästare, Segersta, 73

15. Björn Hedberg, Elkonsult, Röste, 66

16. Anders Morin, Statstjänsteman, Brånan, 39

17. Emanuel Lindblom, Snickare, Kilafors, 46

18. Kai Nurmi, Fastighetsutvecklare, Rengsjö, 65

19. Rickard Eriksson, Poliskommissarie, Björktjära, 38

20. Roger Lindblom, Elkonsult, Sunnerstaholm, 66

21. Osman Hajo, Affärsbiträde, Backsveden, 43

22. Börje Widéen, F.d Polis, Höglunda, 75

23. Catharina Pettersson, Arrestvakt/pers. ass., Arbrå, 50

24. Monica Breed, Ekonomikonsult, Hamre, 46

25. Demin Tuza, Fritidsledare, Blomkransen, 37

26. Andreas Wengelin, Kläddesigner, Bolle, 35

27. Mats Eriksson, Konstruktör, Björktjära, 39

28. Abdulla Rizk, Pizzabagare, Gärdet, 55

29. Madeléne Selander, Varuhuschef, Brånan, 46

30. Ahmad Abdullah, Fritidsledare, Backsveden, 36

31. Daniel Möller, Hälsocoach, Höglunda, 34

32. Patrik Alm, Jakt- och äventyrskonsult, Söräng, 52

33. Marie Söderqvist, Ekonomikonsult, Ren, 53

34. Johnny Röstberg, Elkonsult, Ren, 60

35. Bosse Bruhn, Skogsmaskinsmek., Åsbacka, 58

36. Izdehar Chick Aljabal, Modersmålslärare, Brånan, 64

37. Gert Askefjord, Turism/besöksnäring, Höglunda, 63

38. Sofia Nordell, Entreprenör/Affärsutveckl., Brånan, 43

39. Inga-Lill Gustavsson, F.d. skolledare, Bollnäs, 82

40. Bernhard Bökeler, Pensionär, Sjörgrå, 68

41. Urban Björklund, Sälj/marknadsansvarig, Ren, 50

42. Johan Bogg, Utbildningsledare, Hertsjö, 35

43. Per Backan, Säljare, Rengsjö, 44

44. Andreas Brink, Teknik säljare, Rengsjö, 44

45. Torsten Roos, Vaktmästare, Ren, 58

46. Therese Rodin, Kolonialansvarig ICA, Arbrå, 25

Din lokala röst är lila!


