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Vårt Skaftö
Detta vill vi Socialdemokrater på Skaftö!

... Lite om vad vi gjort och vad vi vill göra de kommande 4 åren!
Ålderdomshem på Skaftö 
Inför valet 1998 framhöll vi att Skaftö behövde fler omsorgsplatser för våra äldre.
Äldreomsorgen håller hög standard med servicehus i Grundsund och Fiskebäckskil. Vi
lovade att jobba hårt för att fler platser och ålderdomshemsstandard i Fiskebäckskil.
• Nu byggs Gullvivans servicehus ut i Fiskebäckskil, klart vid årsskiftet ! 
• Vårt mål i framtiden är att alla äldre på Skaftö skall ha möjlighet att bo kvar på
Skaftö!

Läkarstationen i Sälvik 
Läkarstationen drivs av Västra Götalandsregionen. För oss Socialdemokrater är det
självklart att den verksamheten skall utvecklas och öka sin servicenivå. Vi kommer att
motsätta oss varje försök till minskad service.
Bostäder 
Vi Socialdemokrater har drivit på planer för ökat bostadsbyggande på Skaftö. Fler
tomter för villabebyggelse måste tas fram. Ungdomarna måste kunna bygga ett eget
hus.
• Nu tas en detaljplan fram för tomter i Vigerna på Grundsund och vid
Kristinebergsvägen i Fiskebäckskil. 
• Kommunens nya tomtköregler skall motverka spekulation. 
• Våra hamnområden, och sjöbodarna där, skall inte förvandlas till fritidshus. Område
för företagande och verksamheter måste bevaras 
Industrimark 
Tomterna vid infarten till Grundsund är sålda och kommer att bebyggas. Skaftö
behöver ett nytt område.
• Detaljplan för ett nytt område vid Grönskult skall färdigställas under de närmaste
åren.
Skola och Barnomsorg. 
Skolan och barnomsorgen på Skaftö är mycket bra. Vi vill fortsätta satsa på dessa
verksamheter. Mer pengar från höjda statsbidrag kommer om vi Socialdemokrater får
bestämma.
• Vi vill öka statsbidragen för fler vuxna i både barnomsorg och skola. 
• Våra lokaler och skolgårdar skall vara bra. Vi vill nyasfaltera skolgården i Grundsund
och bygga nya lokaler för skolhälsovården. 
• Vi slår vakt om Folkets Hus och vår bio samt tycker fritidsgården är en självklarhet.
Kultur, idrott och fritid. 
På Skaftö har vi ett rikt kulturliv samt goda möjligheter till idrott och
fritidsverksamhet.
• Vi slår vakt om Folkets Hus och vår bio och tycker fritidsgården är en självklarhet. 
• Vi vill rusta upp och bevara våra badplatser. 
• Vi vill göra det möjligt för ungdomar att använda skolans lokaler på kvällstid för
aktiviteter 
. 
Goda och säkra kommunikationer både på väg och via datorn.
• Vi arbetar för att Skaftö kopplas upp med bredband. 
• Vi arbetar för en cykel och gångbana från Östersidan till Fiskebäckskil.  
• Bättre parkeringsmöjligheter under sommarmånaderna. 
• Vi vill utreda möjligheterna till en gång och cykelväg från Stockevik till Grundsund.

Senaste nyheterna

Stefan Löfvens tal på första maj
2014-05-01 [15:34]

3 miljarder till fler bostäder
2014-05-01 [12:06]

Idag demonsterar vi för ungas
rätt till jobb
2014-05-01 [08:32]

En jämlik hälsa för alla
2014-04-30 [12:23]

En miljard till företag som
bygger hyresrätter
2014-04-30 [06:34]

Tidigare nyheter

Pressmeddelanden

Ylva Johansson talade i
Jönköping
2014-05-01 [15:30]

Carin Jämtin på första maj 2014
2014-04-29 [14:39]

Mikael Damberg på första maj
2014
2014-04-29 [13:40]

Stefan Löfven på första maj
2014
2014-04-29 [13:32]

Göran Färm till Ukraina
2014-04-28 [14:21]

Socialdemokraternas KF lista
fastställd
2014-03-25 [08:21]

Den borgerliga Alliansen sviker
vallöften
2012-10-18 [20:48]

Bryggaffären på Grötö är
allvarlig
2012-06-28 [13:07]

Granska de Borgerligas vallöften
i Lysekil
2010-09-10 [13:26]

Lokalt S program för Skaftö
2010-09-10 [11:56]

Allvarligt varsel på
Skandiaverken i Lysekil
2010-08-18 [16:59]

Lysekil har fått rekordhög
låneskuld med de Borgerliga
styret
2010-08-06 [17:05]

Arvsynden förstör
socialnämndens budget
2010-07-05 [13:45]

Byggnationen i Lysekil skall ske
med måtta
2010-05-26 [18:09]
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• Vi vill utreda möjligheterna till en gång och cykelväg från Stockevik till Grundsund.

Granska kritiskt – Du väljer ! 
Socialdemokraterna har i många haft förtroendet att ha ansvar för det vi uträttar
gemensamt inom kommunen. Skaftö är en bra plats att leva på. Men bra kan bli
bättre. Vi Socialdemokrater slår vakt om det goda samhället med bra service och
omsorg. Vi lovar inte jättelika skattesänkningar som skall betalas med sämre skola
och omsorg. Vi lovar istället trygghet, utveckling och framtidstro!
Valservice
Vill Du ha kontakt med Socialdemokraterna på Skaftö ?
lysarb@live.se
Bra för Sverige, bra för Skaftö och bra för Dig 

Resultatet av rådgivande provval
för socialdemokraterna i Lysekil
klart
2010-02-05 [18:06]

Pressen berättar att miljonerna
rullar till topptjänstemän i
Lysekil
2009-12-10 [19:08]

Mer pengar till Lysekils välfärd
med Socialdemokraterna
2009-10-25 [09:07]

S krav i budget 2010
2009-10-09 [14:23]

Facit över Borgarnas vallöften i
Lysekil
2009-09-22 [19:59]

Det finns annat att spara på än
på äldre, barn och
handikappade!
2009-09-12 [21:34]

Tidigare pressmeddelanden

Gymnasiebygget är det
viktigaste bygget på 35 år

Ja  31%
Nej  57%
Vet Ej   13%

Ja  Nej  Vet ej

Visa tidigare ställda frågor

Sök på webbsidan

Sök

Gå med för att se vad dina vänner
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