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Kuvaa ei voi näyttää.

Vi ska sätta upp lokala prioriteringar!
Inga fler felaktiga beslut!

Sannfinländarna är ett patriotisk och Kristen-
socialt parti.

Esbo måste förbli en oberoende stad och inte bli
en stadsdel i Stor-Helsingfors.

Det är nödvändigt att minska skulder och
immigration, vilket ökar kostnader.

Esbo måste vara attraktivt för skattebetalare och
företag.

Vi måste säkerställa en lugn vardag för 
arbetande Esbobor och garantera säkerhet i alla
stadsdelar.

Malmös väg är inte Esbos väg och Sveriges väg
är inte Finlands väg! Det är nödvändigt att 
stoppa utveckling baserad på multikulturalismen.

"Helsingforsbor äro inte vi, Vandabor vilja vi inte bli, låt oss alltså bli 
Esbobor" – de här bevingade orden leder oss i Esbos linje — i sann 
finländsk anda. På kommunal och riksomfattande nivå behöver vi bana 
vår egen väg, som leder till framgång för privatpersoner och företag.

Den här vägen förutser inte ökning av folkmängden genom mångkultur 
som ökar skulder istället för skatteintäkter. Tillväxtstrategi skall baseras 
på kvalitet, inte på kvantitet, och den ska generera mer pengar än 
utgifter. Den här vägen bidrar till att folkmängden inte ökar genom 
mångkultur vilket ökar skulder istället för skatteintäkter. Tillväxtstrategi 
skall baseras på kvalitet, inte på kvantitet och den ska generera mer 
intäkter än utgifter. Ökning av intäkter ska göra Esbo till en attraktiv plats
för företagande, som i sin tur skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.

Attraktiva jobbtillfällen är i sig inte tillräckligt. Det måste även råda en 
trygg och komfortabel boendemiljö. Det är dags att sluta irra och rikta 
Esbo tillbaka till Esbos väg.
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Kuvaa ei voi näyttää.

EKONOMI
Tillväxtprogram genom ökat lånande måste 
stoppas

Förbättrat förvaltningssystem — en nödvändighet

Budgeten ska balanseras! Beslut ska tas och 

förverkligas i prioritetsordning

Det är nödvändigt att starta en medveten 

omstrukturering för att undvika onödiga beslut

Man ska skapa självreglerande system för

kostsamma leveranskedjor

Statlig finansiering ska vara rättvis

Esbo måste förbli en attraktiv stad för

skattebetalarna

Esbos tillväxtprogram var riktat enbart mot 
befolkningstillväxt. Befolkningstillväxt i Esbo sker 
nästan uteslutande genom immigration, detta 
innebär nya kostnader för boende och kommunala 
tjänster.

Esbo är en stad med mycket skulder och få intäkter. 
Ökad befolkningsmängd ska följs av ökning av 
stadens skatteintäkter. Minskning av skatteintäkter 
ska under inga omständigheter tillåtas!

Budgetunderskott bör minskas genom prioritering 
av utgifter. Det finns inget behov av 
kommunalskatteökning om staden kan skjuta upp 
nya lån för stora inköp (t. ex., järnvägslinjen Esbo– 
Lojo). Vi kan inte sälja kommunens egendom för att
ombesörja skuldavbetalning.
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Kuvaa ei voi näyttää.

LÄRANDE OCH UTBILDNING
Vi behöver grundskolor och gymnasier i bra skick (utan mögel)

Det är nödvändigt med en ordningsam miljö i 

skolor och förbättra lärarnas ställning. Man skall 

understryka vikten av ett bra uppförande och höja 

nivån på undervisningen av finska språket 

Yrkesutbildning måste erbjudas utifrån behovet 

som finns i näringslivets branscher

I norra Esbo ska det finnas eget gymnasium

Det är viktigt att främja internationellt

forskningsarbete

Bättre utbildningskvalitet inkluderar främjandet av 

kulturverksamhet

för Esbos barn. Förutom det kräver vi tillräcklig finansiering för 
att ombesörja en trygg skolmiljö. Det måste råda en kreativ och
lugn inlärningsmiljö.

Bra uppförande och goda kunskaper i finska — är nycklarna till 
ett lyckat liv och arbete. Man måste förbättra undervisning i bra 
uppförande och finska språket i skolorna. Yrkesutbildningens 
syfte är att tillgodose yrkeslivets behov. Resor till skolan i Stor- 
Esbo ska inte ta för lång tid och skolorna ska inte vara överfulla.
Grundskole- och gymnasieutbildning behövs både i Norra och 
Södra Esbo. Utbildningsplanen ska inkludera samarbete med 
lokala universitet.

Bibliotek i Esbo måste ha tillräckligt med personal. 
Nedläggningen av lokala bibliotek ska stoppas och 
självbetjäning på biblioteken ska ersättas med betjäning av 
anställd personal. Inhämtningen av material bör inte minskas
och biblioteken ska inte placeras i dyra köpcentra.
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Kuvaa ei voi näyttää.

SÄKERHET
Barn och ungdomar ska växa upp i en trygg och 

säker miljö.

Alla gator i Esbo ska vara säkra!

Vi behöver utarbeta säkerhetsprogram i stadsdelarna

och återskapa lokal polis på vara gator.

Att återskapa våra egna skyddshem i Esbo. 

Man ska förhindra uppkomst av stadsdelar där 

majoriteten av invånarna talar främmande språk.

Vi säger nej till nya mottagningsanläggningar för

flyktningar i Esbo!

Mottagning av kvotflyktingar ska stoppas.

Säkerhet – en av förutsättningarna för ett bra liv, och Esbo
ska erbjuda det till alla sina invånare, för såväl ung som 
gammal. I hela Esboregionen ska garanteras en miljö som
är trygg för barn och ungdomar att växa upp i, i enlighet 
med varje stadsdels särdrag. Det kan t.ex. uppnås med 
hjälp av ett omfattande gatubelysningssystem.

Det är nödvändigt att återinföra lokal polis och avsätta 
tillräckligt mycket resurser för bred verksamhet. Dessutom
behöver Esbo egna skyddshem för familjekrissituationer.
Enbart storskaliga insatser från regeringen hjälper inte om
samhället sjunker till en osäker strukturell nivå.

Vi måste förhindra segregation av invånare som pratar 
främmande språk i särskilda stadsdelar.
Låt oss göra Esbo säkrare tillsammans!
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ESBO BÄR 
FÖRST OCH FRÄMST

ANSVARET
FÖR INVÅNARNAS

LIVSKVALITET
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Kuvaa ei voi näyttää.

SOCIALPOLITIK OCH SJUKVÅRDSSYSTEM
Det måste finnas tillräckligt många närbelägna förskolor

Kvalitén på äldrevården samt förutsättningarna för personer

som vårdar sina närstående måste förbättras

Särskilda regler för parkering av hemtjänstpersonalens fordon

Allsidig sjukvård med kunskapskrav inom de inhemska språken

för sjukvårdpersonalen

Man ska utöka hälsovård för studerande och uppmärksamma

psykisk ohälsa bland unga, samt förhindra deras sociala 

isolering

Man ska öka stöd för vardags- och fritidssysselsättning för

barnfamiljer

Den finländska kulturen skall introduceras för immigranter

Esbo måste erbjuda högkvalitativa sjukvårds- och sociala 
tjänster för alla invånare från nyfödd till gammal, utan att 
förbise samhällets svagare skikt. Man ska sluta spara på 
bekostnad av vårdcentraler och kötiderna ska kortas ner. 
Kvalitén på äldrevården måste förbättras, för att garantera
bra livskvalité för personer som vårdar sina närstående, 
samt effektiv parkering för de som tar hand om de äldre.
Esbo måste ha fler närbelägna förskolor.

Dessutom är det nödvändigt att ge immigranter ökade 
möjligheter att lära sig just finländsk kultur och de officiella 
språken i Finland.

Vi satsar på äldrevården, hälsovårdscentraler, Esbo sjukhus
och studerandehälsovård. Finansieringen av dessa ska 
garanteras åtminstone på befintlig nivå. Väntetider för 
behandling av drogmissbruk samt psykiska sjukdomar 
måste minskas.
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PLANERING KAN
SKAPA
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Kuvaa ei voi näyttää.

SAMHÄLLSPLANERING OCH BOENDE
Människoorienterad arkitektur och naturlig stadsplanering ska 

inte förbli en utopi

Extrem trängsel och tätbebyggelse skall upphöra

Tillräckligt många parkeringsplatser ska skapas redan på 

planeringsstadiet

Det är nödvändigt att utveckla sin egen byggnadsverksamhet och

öka byggkvalitetskontroll

Staden måste ha tillräckliga arbets- och familjebostäder för 

arbetskraftsinvandrare

Man ska vara mer lyhörd för invånarna i olika stadsdelar i lokala 

frågor

Fristående hus och parkområden får inte bebyggas som områden

för flerlägenhetshus

Ytterligare bebyggelse ska ske med försiktighet

Esbo växer så det knakar, bekvämlighet försvinner, 
ekonomin blir lidande, utanförskap ökar. Under en 
lång tid har stadsbebyggelse i Esbo skett med hjälp 
av stora och snabba lån. Vi, Esbobor, behöver en 
stabil och människoorienterad stadsbebyggelse.

Esbos utveckling ska inte baseras på en 
befolkningstillväxt utan på en mer kreativ och 
kvalitativ stadsplanering. Samtidigt är vårt mål att 
minska boendekostnader. Invånarna ska också 
involveras i detta. Kommunala initiativ ska vara en 
väsentligdel i beslutfattandeprocessen.
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ESBO – HEMORT FÖR
FINLANDS KULTUR
OCH NATIONELLA

LANDSKAP
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Kuvaa ei voi näyttää.

NATUR OCH VÄLBEFINNANDE
En modern växande stad måste bevara varierande

kulturellt landskap

I växande områden måste fritidsområden bevaras

Centralparkens betydelse och dess yta bör inte

minskas

Renhållning och säkerhet i fritidsområden ska

upprätthållas och kontrolleras

Man ska förbättra underhåll av grönområden, floder,

vattendrag och sjöar

Man ska främja naturturism, promenader och fysisk

aktivitet utomhus

Natur- och kulturlandskap i Esbo blir hotade av 
överdriven byggnadsverksamhet och 
överdriven tätbebyggelse. Man ska förhindra 
att trädgårdsstaden förvandlas till en enformig 
betongdjungel. Framgångsrika mikrodistrikt ska
inte förstöras av invecklade och överfulla extra 
byggnationer. Hagalunds misstag ska inte 
upprepas på andra orter! Låt oss skapa ett nät 
av stadsstigar med skyltar och viloplatser för 
att invånarna ska kunna bekanta sig med sin 
hemorts sevärdheter.

För att skydda biologisk mångfald är det viktigt 
att bevara gröna stigar mellan naturområden.
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FUNGERADE TRAFIKSYSTEM FÖRENKLAR VARDAGEN
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Kuvaa ei voi näyttää.

TRAFIKSYSTEM
Användning av personbilar ska inte straffas och 

man ska ha ”ett tillfredsställande antal” 

parkeringsplatser Nej till avgifter i rusningstid! 

Istället ska man planera trafikering bättre

Man ska återskapa omfattande stadsbussnätverk

Gratis kollektivtrafik för pensionär

Man ska garantera säkra och trygga skolvägar 

Investeringar i järnväg måste minskas, bland annat

ska järnvägssträckan Esbo–Lojo inte byggas

Esbo är framtidens stad, där det finns plats för rationell 
användning av personbilar samt kollektivtrafik och 
alternativa transportmedel. Trafikplanering ska baseras på 
möjligheten att använda passande transportmedel i rätt tid.

Pensionärer ska ha rätt till gratis resor med kollektivtrafiken.
Skolvägarnas säkerhet måste tryggas med gatlyktor, 
trafikljus, vakter och gupp. Man måste planera in fler gratis 
parkeringsplatser för personbilar. Gatuparkering ska bli 
gratis.

Avgifter i ”rusningstid” är en onödig extra beskattning.
Busstrafik ska inte försämras, bland annat måste man 
utveckla tvärrutter.
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