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Tjörn måste utvecklas till en kommun för alla. 
En plats där kulturen sträcker sig långt utanför 
Skärhamn – till tonåringar, skolor och äldre- 
boenden. Jag vill se en utvecklad kollektiv-
trafik, fler GC-vägar, fullskaliga idrottshallar 
och ett nytt äldreboende. Jag vill ha ett 
transparent kommunhus med stor insyn, färre 
ryggdunk och större ansvar för våra gemen-
samma ekonomiska medel. Alla skolor ska vara 
kvar, renoveras och utvecklas. Vi har mycket 
att göra. Men om alla är med och bidrar kan vi 
tillsammans göra vår ö-värld till ett himmelrike 
för alla – året om.

VIKTIGA INGREDIENSER:

• Ingen skola på Tjörn ska avvecklas -– alla skolor  
 ska utvecklas. 

• Långekärrsskolan ska åter bli hjärtat i Klövedal.

• Fler vuxna i klassrum och på skolgården, med  
 ökad personalstyrka.

• Nolltolerans mot våld och mobbing.

• Den kommunala vuxenutbildningen ska tillbaka.

• Garanterad sittplats för alla skolbarn som  
 åker buss.

• Preparandår inför gymnasiet för alla som behöver.

• Alla ungdomar ska garanteras sommarjobb.

VIKTIGA INGREDIENSER:

• Ett äldreboende på norra Tjörn.

• Planering av nya Trygghetsboenden +65.

• Högre löner och bättre villkor för all personal 

 inom omsorgen.

• En trygg heltidsanställning ska vara normen för  
 alla inom vården.

• Fortbildning för all omsorgspersonal.

• Demens-certifiering av all personal på demensboenden.

• Ökad kultur- och fritidsverksamhet för äldre.

• Regelbunden avlastning och stöd för anhörighetsvårdare.

VIKTIGA INGREDIENSER:

• Nybyggnation av lågenergihus med fler lägenheter.

• Kollektivtrafiken ska utvecklas - på hela Tjörn.

• Fler gång och cykelvägar med trygg belysning - runt om på Tjörn.

• Belyst GC-väg på hela väg 169.

• Ny väg från Häller till Kyrkesund i samverkan med vägverket.

• Dunkavlemyren ska byggas i TBABs regi och huvuddelen ska  
 bli hyresrätter.

• Ersätt planerna på exklusiva villor med hyresrätter  
 på marken mellan Bleket och Rönnäng.

• Gratis ungdomskort för alla mellan 13 och 20 år i hela  
 Göteborgsregionen.

• Vi vill verka för en ny och snabb kollektivtrafikslinje till Kungälv.

• Vi stöder Orusts ansökan om att bygga ny bro för att avlasta 
 Tjörnbron.

VIKTIGA INGREDIENSER:

• Projektera en friidrottsarena med motions och  
 aktivitetscenter intill Häggvallsskolan. 

• Upprusta, tillgänglighetsanpassa och nyanlägga 
 motionsspår med belysning. 

• Öka stödet för drift och underhåll till de förenings- 
 drivna verksamheterna och anläggningarna,  
 till exempel Tjörns ishall.

• Skapa ungdomens hus genom att komplettera 
 Häggvall och Bleketskolorna med flexibla fullskaliga 
 hallar där även kulturlivet och det konstnärliga  
 uttrycket kan samsas.

• Kommunen ska ansvara för simlärarna sommartid  
 och samarbeta med grannkommunerna vintertid.

• Utveckla kulturen och gör den till ett återkommande  
 inslag i vardagen i våra äldreboenden.

3 Istället för att lägga alla ägg i en korg vill vi 
att kulturen och fritiden ska finnas för alla – på 
hela Tjörn. Vi älskar kultur men säger nej till ett 

dyrt och enkelriktat kulturhus. Istället vill vi använda 
pengarna genom att utveckla de verksamheter vi 
redan har - och som är kraftigt eftersatta idag.

4 Vi vill att våra ungdomar, pensionärer, nyanlända och ny- 
separerade ska kunna bo kvar – och att fler ska kunna flytta 
hit. Vi tänker bygga fler lägenheter, bygga ut och förbättra 

kollektivtrafiken, skapa fler GC-vägar och fler äldreboenden.

ALLA SKA KUNNA BO KVAR PÅ TJÖRN

VIKTIGA INGREDIENSER: 
• Underlätta för företag att etablera kontorsmöjligheter.

• Revidera upphandlingsrutinerna.

• Ta fram ett nytt näringslivsprogram.

• Ansvara för en varsam, hållbar turismutveckling.

• Utveckla våra industriområden, samt skapa nya.

5 Att jobba på hemmaplan ökar livskvalitén, skatteintäk-
terna, handelsindex samtidigt som pendlingsköerna och 
klimateffekterna minskar. Vi ska stärka näringslivet på 

Tjörn. Vi vill att fler ska kunna jobba på Tjörn. 

1 Med ett helt liv bakom sig förtjänar man en fin 
och värdig vård på ålderns höst. Vi vill att alla 
som jobbar inom vården ska få de bästa av förut-

sättningar för att kunna förgylla livet för våra äldre.

JOBBA PÅ TJÖRN

VIKTIGA INGREDIENSER:

• En god och planerad transparent ekonomistyrning.

• Hög juridisk kompetens i alla beslut.

• Stopp för privatisering av kommunens mark och vattenområden.

• En hänsynsfull budget.

6 Tjörns kommun ska styras med transparens och öppenhet. 
De resurser kommunen förvaltar över, tillhör medborgarna 
och ska användas med stor respekt. Inga enskilda individer 

eller företag ska få fördelar av goda kontakter eller nära relationer. 
Tjörns kommun ska verka för allas bästa. I alla lägen.

ETT TRANSPARENT KOMMUNHUS

2 2008 låg Tjörns skolor på topp 3 i Sverige. 
Idag har vi halkat ner rejält, både i kunskap 
och trygghet, men också i underhåll och  

personalnöjdhet. Vi tänker ta skolorna tillbaka till 
toppen med ett konkret handlingsprogram.

DE BÄSTA DAGARNA SKA  
VI HA FRAMFÖR OSS
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BO KVAR!
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