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Hyresrätter och offentliga rum
Vänsterpartiet Knivsta har visionerna för
ett miljövänligt, solidariskt och tryggt
Knivsta. Vi har idéerna för ett samhälle där
en vinst i välfärden är att kunna välja en
vacker park, en cykelled genom ett
naturskönt område, ett rikt fritidsliv och
inte minst en egen bostad.

Nydal och annan utbyggnad
För att de invånare som kommer att bo i
Nydal och övriga Knivsta ska trivas och
kunna göra sina livsval vill Vänsterpartiet
att det ska finnas en variation av
boendeformer och offentliga rum.

Det behövs lekplatser för de små barnen
och grillplatser för familjerna. Det behövs
lugna, rofyllda platser men också folkliv
och plats för motion och idrott. För det
goda stadslivet i bland annat Nydal
behöver aktiva stråk kopplas både till
naturen och till service i form av butiker,
kaféer och restauranger.

Lättillgängliga parker och
naturmiljöer för alla
Det ska finnas park och skogsområden
nära alla skolor och bostadsområden. En
ny badplats vid Valloxen nedanför
Kölängen ska kunna nås från Alsike
genom en ekodukt över Gredelbyleden,
som också gynnar djurlivet.

I Alsike vill vi se fler parker med
utmaningar för barn i olika åldrar. Där ska
finnas klätterställningar, skateramper och

”För att de invånare som
kommer att bo i Nydal
och övriga Knivsta ska
trivas och kunna göra
sina livsval vill
Vänsterpartiet att det
ska finnas en variation av
boendeformer och
offentliga rum.”



gröna oaser där generationerna kan mötas.

Bygg bort bostadsbristen
Det byggs för få lägenheter i Sverige
vilket höjer boendekostnader för alla. Flera
hundra tusen unga människor saknar i dag
en egen bostad. Till Knivstabostäders
hyreslägenheter är det nu sex års kö.

Vänsterpartiet har en plan för att bygga
bort bostadsbristen i Knivsta och i hela
landet. Vi vill utforma ett statligt stöd för
att stimulera ökat bostadsbyggande med
inriktning mot hyresrätter till rimliga
kostnader och med miljövänlig teknik.

Behåll Knivstabostäder
Vänsterpartiet i Knivsta ser bostaden som
en social rättighet och vill snarast möjligt
se Knivstabostäder bygga nya lägenheter i

egen regi. Vi motsätter oss starkt
moderaternas försök till plundring av
Knivstabornas gemensamma egendom,
genom att sälja ut hela eller delar av
lägenhetsbeståndet till någon privat aktör.

Vänsterpartiet tror att framtidens
Knivstabor kommer att välja gång och
cykelstråken före bilvägen, för miljöns och
hälsans skull. Det ska vara lätt att cykla
och gå till skolor, fritidsanläggningar,
butiker och naturligtvis till tåg och buss.
Med ett bra gång och cykelnät
kombinerat med en god kollektivtrafik
bidrar vi till ett modernt, hållbart Knivsta
där generationer väljer att bo, mötas och
trivas.



Rösta på Vänsterpartiet
den 14 september

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för alla.

Vi vill ha dig med på den resan. Tillsammans gör vi
Knivsta bättre.

knivsta.vansterpartiet.se
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