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Förstudie om spårbilar - autonoma fordon
ett infriat vallöfte

Ångpanneföreningen har levererat en rapport som belyser
förutsättningarna för en spårbilsatsning i Järfälla samt tydliggör
ett eventuellt alternativ där kommunen möjliggör en utveckling av
infrastruktur för autonoma fordon.
Rapporten analyserar två dragningar på ömse sidor av E-18. Loopen
blir 7.5 km och förbinder målpunkterna Jakobsbergs station - Aspnäs
- Barkarby station - Veddesta södra - Veddesta östra - Söderhöjden Jakobsbergs station. Slutsatsen blir att just nu så är spårbilar ett oprövat
och dyrt alternativ, men att autonoma fordon har en större möjlighet att
bli ett attraktivt alternativ till privatbilism.
“Fördelen med autonoma fordon är man kan använda den redan befintliga
infrastrukturen i form av vägar, vilket resulterar i att investeringen blir
cirka en tiondel av vad en spårbilsatsning skulle kosta”, säger Aphram
Melki, ordförande i Miljö-och bygglovsnämnden”.
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Aphrams hörna

Otillåtna bosättningar
Järfälla och många andra
kommuner har länge plågats
av olagliga och otillåtna
bosättningar i främst våra
grönområden. Identifieringen av
bosättarna har varit ett hinder
för verkställandet av avvisningar.
Näringsdepartementet har skickat
ett förslag på remiss till Sveriges
kommuner och landsting (SKL)
som kommer att underlätta
förfarandet av avvisningar även
om identifieringen inte sker.
Det är ett sent men välkommet
förslag som kommer att hjälpa
markägare att avhysa otillåtna
bosättningar. Vi i Centerpartiet
anser att polis ska kunna låsa
hjulen på bosättarnas fordon, för
att säkerställa att bosättarna står
för de kostnader som kommuner
och markägare står för idag på
grund av nedskräpningen.

Boskorpionen får Centerpartiets miljöpris

Aphram Melki, Centerpartiets gruppledare och
kommunalråd i Järfälla
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I 16 år har antikvariatet Bokskorpionen funnits i Kallhälls centrum. Men
nu ska det läggas ner. Centerpartiet vill genom att tilldela antikvariatet
Bokskorpionen sitt Guldklöver diplom, uppmärksamma detta sociala
projekt och hedra dem som bokstavligt slitit med verksamheten.
Anledningarna till att Bokskorpionen stänger är flera. Jobbet att bära
och hantera böcker är fysiskt tungt. Några av personerna som jobbat på
antikvariatet har redan slutat och börjat på andra verksamheter i Järfälla,
andra har gått i pension.

Kallhälls bibliotek 7/9 kl. 17-18.
Viksjö bibliotek 8/11 kl. 15-16.
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Höj grundpengen/elevpengen

Hatpredikant i Järfälla

Den styrande koalitionen i Järfälla har ökat resurserna till förskola och
grundskola med totalt 32 mkr i riktade satsningar som ökad lärartäthet,
höjda lärarlöner och surfplattor/datorer till elever.
Vi har omfördelat den socioekonomiska ersättningen på 61 mkr, så att
mer resurser skickas till de skolor som behöver den mest.
En utredning visar att Järfällas grundpeng ligger lägst bland jämförbara
kommuner i länet, därför vill vi i Centerpartiet arbeta för att höja
grundpengen.

Den kontroversielle
shiamuslimske predikanten
Farrokh Sekaleshfar, har uttryckt
homofoba åsikter under ett tal
vid University of Michigan. I
april förra året bjöds han in som
gästtalare till den muslimska
ungdomsföreningen Al-hadi inom
Imam Ali Center i Järfälla.
“Vi har nolltolerans mot
uttalanden som kan kränka
människor. Allas lika värde,
rätten till självbestämmande
och respekten för individens
rättigheter och skyldigheter är
den gemensamma nämnaren som
vi i Järfälla arbetar för”,
säger Aphram Melki (C), ansvarig
för integration och mottagande.

Pendelbåtar till Järfälla

Ombildning på Söderhöjden
Koalitionen öppnade vid mandatperiodens början för ombildning av
hyresrrätter till bostadsrätter på Söderhöjden med hänvisning till bättre
integration.
Tre bostadsföreningar på Söderhöjden: Brf Jakobsberg Söderhöjden, Brf
Snapphanevägen och Brf Tallbohov har inkommit med ansökningar om
att få ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.
Centerpartiet anser att ombildningen på Brf Jakobsberg Söderhöjden
(Tomasvägen) är en positiv åtgärd för att få människor att stanna kvar
och bry sig mer om sitt område. Det gynnar definitivt integrationen,
säger Aphram Melki (C), kommunalråd, med ansvar för integration och
mottagande.

Välkommen till vårt kansli på kommunhuset

Infrastrukturen för vägar,
pendeltåg och tunnelbanan
förbättras snabbt till Järfälla. Med
snabba, miljövänliga båtar som
den som landstinget nu testar,
så kan Järfälla få en snabb och
modern båtpendling. Med plats
för cyklar och barnvagnar så kan
vi underlätta för cykelpendling.
Många andra storstadsregioner
använder vattenvägarna mer och
bättre än Stockholm, det borde vi
lära av. Centerpartiet
är villigt att satsa på smart,
miljövänlig och effektiv båttrafik.
“Fördelen med båttrafiken är att
infrastrukturen är redan på plats
i form av vattenvägar”, säger
Aphram, ordförande i Miljö- och
bygglovsnämnden.

Har du frågor om vår politik så är du varmt välkomment till vårt kansli
på kommunhuset Vasaplatsen 11, plan 3 på måndagar. Vi som arbetar
är gruppledare Aphram Melki, kretsordförande Ulf Malmström och
politisk sekreterare Lena Sundén. Vid besök ring Lena Sundén 070-716
26 05 så att hon kan släppa in er.

kom och träffa oss på
riddarplatsen under
Järfällafestivalen
den 10 september!
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