
Närodlad 
politik för 

sigtuna stad



Visst är det en fantastisk plats att leva på!

Centerpartiet står för en närodlad politik och anser att beslut 
ska fattas nära invånarna, inte minst för att alla ska kunna  
påverka sin egen vardag. Vår politik handlar om att vara lyhör-
da för det lokala närområdets specifika behov, förutsättningar 
och historia.

För Sigtuna kommun betyder det att Centerpartiet vill driva en 
politik som tar fasta på olika kommundelars unika behov och 
förutsättningar.

Vi behöver en tydlig borgerlig sammanhållen politik för hela 
kommunen, men vi behöver också låta de olika delarna utveck-
las utifrån sina egna förutsättningar.

Vi i Centerpartiet ser kommundelen Sigtuna stad som en unik 
plats, en plats som har spelat en avgörande roll i framväxten av 
det land som idag är Sverige. 

Bevarandet av Sigtuna stad borde vara en riksangelägenhet. 
Samtidigt ser vi Sigtuna stad som en modern småstad där 
människor ska kunna leva och verka.

Lokala företrädare

Gill Brodin
Gruppledare,
Ordf. Miljö och Hälsa
gill.brodin@centerpartiet.se



Närodlad politik genomförs i dialog

Dessa båda perspektiv vill vi utveckla genom att:

-  Initiera en medborgardialog kring Sigtuna stads framtida  
 utveckling med fokus på hur vi ska kunna bevara det  
 historiska Sigtuna samtidigt som staden utvecklas för den  
 moderna människans behov.

-  Arbeta för att Sigtuna stads utveckling och utbyggnad  
 inte kommer i konflikt med bevarandet av stadens unika  
 värden. Vi vill lyfta Sigtuna stad som besöksmål och turist- 
 destination genom att satsa på gatumiljön, Sigtuna   
 museum samt genom att utveckla besöksnäringen. Hamn- 
 plan och utvecklingen av den ytan är en viktig del i detta  
 och planering ska ske i tydlig dialog med invånarna.

-  Utveckla samhällsservicen och infrastrukturen så de kan  
 bära den starka tillväxt som Sigtuna stad har. Vi måste   
 säkerställa att barnomsorg, skola, kollektivtrafik, parke-  
 ringsmöjligheter och andra praktiska frågor som påverkar  
 vardagen hänger med i utvecklingen.
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jennifer.grede@centerpartiet.se

Marie Unander-Scharin
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fullmäktigekandidat, Centerpartiet



Vill du veta mer? Gå in på centerpartiet.se

Vill du vara med och påverka
utvecklingen av Sigtuna stad? 
Bli medlem!

Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer 
(mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 
så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan eller 
skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 
150 kr till nr 123 421 85 33.




