
DanderydL

Valfrihet, trygghet  
och kvalitet i skola,  
omsorg och fritid



Vi vill göra ett bra Danderyd 
ännu bättre! 
Danderyd är en fantastisk plats. Vi vill fortsätta arbeta för 
en skola i världsklass, för trygghet och för att vi ska kunna 
leva livet hela livet i Danderyd! 

Skolan först
Vi satsar för att behålla de bästa lärarna, för tidiga insatser och moderna 
verktyg så att alla ska hänga med i läsningen. Vi avlastar lärarna så att de 
kan ägna mer tid åt undervisning. Våra goda resultat kan bli ännu bättre! 
Läs mer och följ oss på facebook: @liberalernadanderyd!

Alla ska känna sig trygga i Danderyd
Vi vill bygga ut vår satsning på trygghetsvakter, och se till att 
fältassistenterna får mer utetid där de når unga. Danderydsborna ska 
enkelt kunna rapportera otrygga situationer eller platser med en app, så 
vi kan bygga in trygghet från början. Poliser ska vara ett naturligt inslag i 
gatubilden. 

Våra årsrika – att leva livet hela livet
Seniorer är inte en enhetlig grupp, utan individer med olika intressen! 
Vi ökar utbudet av boendeformer, så att man kan bo kvar i kommunen. 
Liberalerna verkar också för en ännu mer professionell hemtjänst som 
avlastar anhörigvårdarna. Vi ska ha ett äldrecentrum och ett gott utbud som 
ger valfrihet!

Liberalerna Danderyd
www.danderyd.liberalerna.se
bengt.sylvan@danderyd.se
0702-11 11 40

@liberalerna-
danderyd

DÄRFÖR LIBERALERNA DANDERYD

TRE EXEMPEL



Jan Björklund,  
partiledare
liberalerna.se/jan-bjorklund

Bengt Sylvan,
kommunalråd Danderyd 
danderyd.liberalerna.se/
liberaler/bengt-sylvan 

Annika Linde,
toppkandidat till landstinget
danderyd.liberalerna.se/
liberaler/annika-linde

Skolan först.  
Curling pappa. Liberal.

Vill mer.  
Engagerad. Entusiastisk.

Främja hälsa.  
Läkare. Naturälskare. 

DÄRFÖR LIBERALERNA STOCKHOLMS LÄN

Din hälsa. Din vård. Ditt val.
Du som bor i Stockholms län ska ha världens bästa vård. En 
modern och jämlik vård, utan krångel och köer. Vi försvarar 
din frihet att bestämma själv – det är patienter, inte politiker, 
som ska välja läkare!

Mer tid med läkaren, mindre tid i väntrummet
Vården ska kunna möta olika människors behov. För äldre och de svårast sjuka 
ska trygghet och kontinuitet garanteras med en egen fast husläkare, som 
känner dig och samordnar olika vårdkontakter. Fler läkare, distriktssköterskor 
och psykologer behövs på vårdcentralerna. Mer flexibilitet och fler kontakt-
vägar behövs för att du ska kunna nå vården även i mobilen eller på nätet.

Högre löner och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen
Personalen är vårdens viktigaste resurs. Kompetens, erfarenhet och ansvar 
ska löna sig – även i kvinnodominerade vårdyrken. Därför satsar vi på bättre 
löneutveckling och betald vidareutbildning för sjuksköterskor. Vi investerar i 
arbetsmiljön för att minska stress och onödig administration. Smart teknik ger 
mer tid för vård!



När du väljer att gå med i Liberalerna, gör 
du en viktig insats i kampen mot populism, 
nationalism och faktaförakt. Nu behövs de 
liberala idéerna mer än någonsin. Det är 
dags att ta ställning.

Betala med Swish
Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. I med-
delanderutan skriver du ”ny” följt av hela 
ditt personnummer och din e-postadress.

Motståndet har sett olika ut genom tiderna: kungen, adeln och rösträtts-
motståndarna följdes av nazismen och kommunismen. Idag är det 
populister och extremister som brer ut sig: Trump, Orbán, Erdogan och 
många andra i världen. Åkesson och Sjöstedt i Sverige. Alla är de livrädda 
för den liberala idén att varje människa ska ha makt över sitt eget liv. Dags 
att säga ifrån. Rösta för mer liberalt innehåll i politiken:

Bekämpa all extremism. Religiösa extremister, populister och rasister 
håller på att slita sönder världen med hat och lögner. Fakta, kunskap och 
kompromisslös demokrati är det liberala innehållet i motståndskampen.

Skolan först. Utbildning ger en människa makt att hitta sin egen väg vidare 
i livet, oavsett hur starten såg ut. Idag slås var sjätte elev ut av för lite 
kunskaper, stökiga klassrum och dåligt stöd. Så kan vi inte ha det.

Bättre integration. Språk, jobb och jämställdhet är vägen till ett 
självständigt liv för kvinnor och män som flyttat till Sverige. Med tydliga 
krav och fler möjligheter vill vi lösa de problem som vuxit när integrationen 
misslyckats.

VARNING! Liberalt innehåll. Kan verka stötande för populister,  
extremister och socialister. Fakta och humanism kan allvarligt skada 

fördomar och populism.

liberalerna.se / info@liberalerna.se / 020-53 53 53

Liberala idéer borde vara lika självklara som luften vi andas: 
demokrati, jämlikhet, kunskap och öppenhet. Men viljan till 
frihet har alltid retat dem som vill styra och ställa. 

DÄRFÖR LIBERALERNA

LIBERALT INNEHÅLL

BLI MEDLEM 


