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Den 9 september 2018 är det val och Haninge är i stort behov av förnyelse.
Det finns självfallet många saker som är bra i kommunen, men risken är
stor att växande problem kommer att skapa en mörk framtid för Haninge.
Därför är det av största vikt att kommunen får en ny regim efter valet. En
regim som inser vilka problem som hotar och har fungerande lösningar på
dessa problem. En ny regim som inte bara pratar, utan som verkligen
agerar. Om du röstar på Sverigedemokraterna i Haninge får du politiker
som är beredda att jobba hårt för en förändring, en förändring på riktigt.
I detta valmanifest berättar Sverigedemokraterna i Haninge vilka mål vi har för
politiken i Haninge under den kommande mandatperioden

Vi vill ha ett Haninge med en långsiktigt hållbar migration
Haninge behöver en längre migrationspaus till dess att nuvarande migranter
blivit välanpassade och en bra fungerande del av samhället. Annars är risken
stor att fortsatt migration kommer att undergräva kommunens ekonomi samt
leda till växande sociala och kulturella problem.

Därför vill SD Haninge:
- Omedelbart ha ett stopp för tvångsmottagandet av migranter
- Stoppa de dyra modulbostäderna
- Hjälpa de migranter som har svårt att komma in i det svenska samhället
att återvandra till ett bättre liv utomlands
- Behandla alla invånare lika! Inga förturer i bostadskön eller boende efter
de två år staten betalar om inte alla erbjuds samma villkor
- Inget kompromissande om jämställdheten mellan könen, t.ex. inga
separata badtider för män och kvinnor i Haninge

Vi vill ha ett Haninge som tar hand om sina äldre
De äldre har byggt upp dagens samhälle och har rätt till en god, aktiv och värdig
ålderdom. Det finns stora brister i dagens äldreomsorg som måste åtgärdas.

Därför vill SD Haninge:
- Öka anslagen till Äldrenämnden
- Öka antalet timmar som hemtjänsten tillbringar med de äldre
- Öka antalet boenden och sociala mötesplatser för de äldre

Vi vill ha ett Haninge som sätter livskvalitet före obegränsad
tillväxt
Både Haninge och hela Storstockholmsregionen präglas av stark tillväxt.
Tillväxt är bra men har inget egenvärde och får inte resultera i att invånarnas
livskvalitet försämras. En alltför snabb tillväxt riskerar också att drabba
kommunen i form av väldiga investeringskostnader.

Därför vill SD Haninge:
- Skydda Haninges unika natur- och kulturvärden
- Bevara gröna oaser, som exempelvis Norra Söderbyskogen, i tättbebyggt
område från exploatering
- Förbättra möjligheterna att bo och leva ett gott liv i Haninges kust- och
skärgårdområden
- Inte bygga nytt om inte det redan i förväg finns en väl fungerande
infrastruktur som klarar av befolkningsökningen
- Inte ha någon storskalig utbyggnad av Hemfosa
- Förbättra bostadssituationen för unga som vill flytta hemifrån
- Inte ha någon ny bilbro till Rudanområdet

Vi vill ha ett tryggare Haninge
Otryggheten växer i samhället och många är oroliga över att vistas utomhus,
särskilt kvälls- och nattetid. Detta är självfallet oacceptabelt och utvecklingen
måste vändas. Haningeborna har självklart rätt att kunna känna sig trygga i sin
vardag.

Därför vill SD Haninge:
- Att anslagen för kommunens trygghetsarbete ökar kraftigt
- Att trygghet och säkerhet alltid genomsyrar all kommunal planering och
verksamhet
- Verka för en kraftigt stärkt polisnärvaro i Haninge
- Att nolltolerans mot småbrottslighet, klotter, tiggeri och illegala
bosättningar blir en självklarhet
- Att kommunen har bevakning i form av kameraövervakning och väktare
vid skolor och andra utsatta delar av kommunen
- Att kommunen får en bättre civil beredskap med god förmåga att hantera
terrorhot, skogsbränder, elavbrott och skärgårdsrelaterade problem

Vi vill ha ett Haninge som välkomnar alla transportmedel
Alla transportslag behövs. Idag behandlas dock bilisterna som något oönskat
som man helst vill bli av med. Diskrimineringen av bilisterna måste upphöra.
Det skall vara enkelt att köra och parkera bil i kommunen. Sverigedemokraterna
är bilisternas enda riktiga vän i Haninge.

Därför vill SD Haninge:
- Bygga ut vägnätet i samma takt som befolkningen ökar
- Anlägga minst en ny parkeringsplats per nybyggd bostad
- Göra en rejäl satsning på förbättrat vägunderhåll

Vi vill ha ett Haninge där skolan präglas av ordning och kunskap
I dagens skola har lärarna tappat i auktoritet och deras pedagogiska kunnande
tas inte till vara fullt ut. Skötsamma elever missgynnas också av att oordning
och dålig disciplin råder. Skolan måste återigen präglas av ordning och
kunskap, det tjänar alla elever på i längden.

Därför vill SD Haninge:
- Införa en jourskola där elever som uppträder störande får vistas tills de
lärt sig att inte störa sina klasskamrater
- Förbättra lärarnas arbetssituation och auktoritet
- Låta lärarna jobba som pedagoger och anställa mer stödpersonal
- Att skolan skall förmedla god kunskap om det lokala kulturarvet samt
svenska folkets historia, kultur, traditioner, normer och värderingar
Vi lovar dig som överväger att rösta på Sverigedemokraterna i Haninge att
vi kommer göra vårt yttersta för att genomföra det som står i detta
valmanifest under mandatperioden 2018-22. Röstar du på oss vet du vad
du får för politik. En politik för förändring, förändring på riktigt!
Har du mer frågor om vår politik kontakta oss gärna via telefon, mail eller
facebook. Läs också mer om vår politik på facebook och vår hemsida.

