
Man får rösta på vad man vill i riksdagsvalet, så länge man vill Salas bästa 
lokalt! Med Salas bästa menar vi hela kommunen, inte bara staden! 

Salas Bästa är därför ett pragmatiskt parti som förhåller sig till verkligheten, 
utifrån de förutsättningar som ges vår kommun och försöker hitta de bästa 
lösningarna för oss som bor och verkar här! 

Här är våra kandidater till kommunfullmäktige:
1  Hanna Westman, Marknadsekonom, Gudmundstorp
2  Magnus Eriksson, Sales representative, Sala
3  Dan Eriksson, Säljansvarig, Kornmanstorp
4  Ulf Westman, Lärare, Kumla
5  Ralf Träskman, IT-säkerhetstekniker, Sala
6  Lars Sandberg, Ingenjör, Sala
7  David Karlsson, Egenföretagare, Saladamm
8  Sandip Thanki, Delivery manager, Kumla
9  Barbro Eriksson, Pensionär, Kumla
10  Solveig Sjöberg, Pensionär, Sala
11  Rasmus Cajander, Studerande, Sala
12  Roland Eriksson, Fd reservdelschef, Sala

VILL DU BLI SALAS BÄSTIS? 
Om du är intresserad av att engagera dig i att göra Sala kommun till en ännu 
bättre plats, har du kommit rätt! Hör av dig till oss, så får du vara med och göra 
skillnad! I det lokala partiet har vi inget ungdomsförbund eller kvinnoförbund, 
vi träffas, har kul och kommer fram till de bästa lösningarna tillsammans, oav-
sett kön eller ålder! Mejla gärna till salasb.hanna@gmail.com

Följ oss på sociala medier
och på www.salasbasta.nu

Vi är
samhällsbyggar-

partiet!
 

Vi är ett helt fristående lokalt parti, som verkar i kommunvalet och saknar 
tillhörighet i höger- eller vänsterskalan i riksdagspolitiken. 

Partiet har antagit en egen värdegrund och vision för Sala som vi arbetar utifrån. 
Vi samverkar i Lokala Partiers Nätverk men har ingen gemensam politisk inriktning 

- vi verkar för Salas bästa utifrån de givna förutsättningarna!  

Salas Bästa bildades inför valet 2010 av några eldsjälar som var trötta på att det 
inte hände något i Sala. Uttryck som ”det går aldrig i Sala” eller ”det har vi provat 

förr” var grogrund för partiet. Man saknade en kommunal vision och 
ett mål med vad politiken ville med Salas utveckling.

 
Partiet består av personer som engagerat sig politiskt för att de brinner för 

en fråga eller för att Sala kommun ska fortsätta växa och utvecklas. 
Vi hämtar våra idéer från dig som är medborgare i kommunen, bra lösningar från 

andra kommuner, liksom fakta och undersökningar som vi granskat. 

Läs mer om oss i foldern! 
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Vad har vi arbetat med 
de senaste åren?

- Få fler äldreboendeplatser – Nytt äldreboende byggt 
- Medverkat till att Bovieran kunde byggas
- Motverka segregationen på Åkra– Bygg skola på Mamre
- Medverkat till avgiftsfri kollektivtrafik
- Fler idrottshallar till föreningslivet – i Ransta och Lärkan
- Skatepark i stadsparken – invigd förra året
- Rädda Salas kulturskola – Skolan finns kvar, 
  men nedskuren
- Moverkat rivning av fd lasarettet – nu sålt
- Flytta inte Åbys klasser till Åkra – Åby skola renoverades
- Renovera spontanidrottsplatsen i Kumla – Beslutat 
- Medverkat till inrättande av företagslots i Sala
- Drivit på för markköp till att utveckla Evelundsområdet 
- Bygg ut Mamre/Norrmalm – Boklok påbörjat
- Inför arbetskläder till förskollärare
- Inför tak över huvudgaranti  för hemlösa 
  – saknas fortfarande
- Sala ska vara NPF-säker kommun senast 2025 - inlett
- Fler säkra cykelvägar – Saladamm, Kumla, Ransta och
  Sätrabrunn. SORF redan byggd
- Planskild korsning och förbättrat resecentrum - pågår

I våra budgetförslag har vi varit det parti i Sala som prio-
riterat skolan först,  Salas Bästa anser att ett hållbart sam-
hälle byggs från trygga barn, trygga lärare och trygga 
föräldrar. Där är vi inte idag! 

Vad vill vi göra 
nästa mandatperiod?
Salas Bästa prioriterar ALLTID vård, skola och omsorg först 
i budgeten

SOCIAL HÅLLBARHET
- Satsa på skolan/LÅT STÅ!
- Satsa på fler behöriga lärare
- Verksamhetsanpassade lokaler i hela kommunen
- Studiero och förbättrad elevhälsa
- Bygg skola på Mamre

FÖRBÄTTRAD MILJÖ – INFRASTRUKTUR
- Bygg ut den avgiftsfria kollektivtrafiken med fler turer
- Inför avgiftsfria arbetsresor för de med särskild 
  kollektivtrafik
- Inför avgiftsfria turer även för linje 569 och 848
- Bygg strategiska pendlarparkeringar, t ex vid Evelund
- Bygg laddplatser för elfordon vid strategiska platser
 
TILLVÄXT
- Skapa tomter och stimulera byggen i hela kommunen
- Förenkla bygglovsprocessen för att stimulera byggande
- Påverka Trafikverket kring status på väg 70 och 72
- Nej till Förbifart Sala etapp II!
- Möjliggör snabba etableringar vid Evelund

FOLKHÄLSA – KULTUR OCH FRITID

- Tidigarelägg badhusbygge – med eller utan extern aktör
- Bygg cykelvägar till Saladamm och Sätrabrunn
- Anlägg fler vandringsleder och skapa iläggningsplatser
  för fritidsbåtar
- Fler idrottsanläggningar i samarbete med förenings- 
  och näringliv
- Anlägg spontanidrottsplatser på fler orter i kommunen

NÄRINGSLIV
- Möjliggör för uteserveringar och skapa ett attraktivt torg
- Fortsätt satsningen på UF-företag
- Tillsätt en etableringsansvarig och förbättra etablerings
  processen
- Skapa markreserver och etableringsplan utifrån nya 
  Översiktsplanen
- Stötta Sala Stadssamverkan för att få fler evenemang 
  i kommunen

MEDBORGARINFLYTANDE
- Förbättra och snabba på hanteringen av medborgar-
  förslagen
- Inför föräldraråd i alla skolor
- Utöka antalet e-tjänster och förbättra Salas ”Mina Sidor”

ETT TRYGGT SALA
- Inför kameraövervakning, väktare och fältassistenter 
  på otrygga platser
- Verka för fortsatt stark polisiär närvaro i kommunen
- Inför en handlingsplan mot hedersrelaterat våld

Samhällsbyggarpartiet Salas Bästa
- enkelt, effektivt och medborgarvänligt!

Rösta på oss 11/9
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