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VI ÄR NÄRA DIG - SFP I INGÅ
SFP är det liberala partiet i Ingå. Vi arbetar för ett samhälle som är rättvist, öppet och demokratiskt. Ett samhälle
där alla bär ansvar, men samtidigt ger människor möjlighet att förverkliga sina drömmar och må bra. Vi anser att
ett välfärdssamhälle fungerar bäst då ekonomin är i balans, människor har jobb och företag kan vara framgångsrika. Vår politik bygger på respekt för människan och miljön, på frihet och individens rättigheter, på fred och
rättvisa, på likabehandling och jämställdhet, på ett gemensamt socialt och globalt ansvar. Vi anser att alla människor har rätt att skapa sin egen framtid och accepterar aldrig rasism eller intolerans.
Vi arbetar för en fungerande tvåspråkig kommun med en stark svenska.
Kommunens uppgifter kommer att ändras enormt om vård- och landskapsreformen genomförs som planerat.
Förändringen berör många människors arbeten och servicen för alla kommuninnevånare. Förändringen gäller
även inanseringen och styrningen av social- och hälsovården. Regeringens mål är att ordnandet av social- och
hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.
Vår framtida kommun kommer att ha ansvaret för daghem och skolor, hälsofrämjande, idrott-, kultur- och
ungdomsarbete, bygglov och miljövård, fastigheter och samhällstekniska funktioner samt planeringsärenden.

Vi i SFP vill jobba för;
• Saneringen av Kyrk järdens skola och att alla
skolfastigheter underhålls väl
• Utvecklande av den interna servicetra iken inom
Ingå, skolskjutsar och pendeltra iken
• Generalplanerna för fastlandet och den inre
skärgården fastställs
• Företagarområdet Ingå Port planeras färdigt,
infrastrukturen byggs och tomter säljs.
• Förnybar energi och lättra ikleder
• Projekt för att få nya tröskelfria bostäder i ett
lättare serviceboende i kyrkbyn

• Utvecklandet av kyrkbyn, småbåtshamnen, Barösund, Bergvalla, Degerby, Ingå st. och kommunens
vattenförsörjningsplan
• Naturgasledningen får en tryckregleringsstation
för att Ingåföretag ska kunna utnyttja naturgasen.
• Fortsatt god social- och hälsovård i Ingå också
efter att landskapet tar över verksamheten
• Den subjektiva rätten till dagvård bibehålls
• Utvidgat ibernät i Västnyland
• En god integration av nya Ingåbor

TILLBAKABLICK PÅ DEN SENASTE FULLMÄKTIGEPERIODEN
SFP började perioden med att genomföra en rättvis fördelning av platserna i kommunstyrelse och nämnder. En
fördelning som utgick från valresultat. Detta var en gest som visade på Respekt för valresultatet och som lade
grogrunden för ett bra samarbete mellan partierna för ett gemensamt mål, ett välmående Ingå.
SFP har varit i nyckelställning och sett till att följande för oss Ingåbor positiva ärenden förverkligats;
• Ingås meröppna bibliotek
• Merituuli skolas sanering och tillbyggnad
• Markköp för företagstomter
• Utökad markreserv för boende
• Naturgasledning till Ingå
• Kämpat för Y-tåget och bibehållen kollektivtra ik
• Aktivt återuppbyggt social- och hälsovården efter
LOST-äventyret
• Satsat på modernt äldreboende i Lönneberga

• Utvecklandet av geriatrikertjänster på Lönneberga
• Medverkat till att skapa västra Nylands bästa
kommunala ekonomi
• Stött utvecklandet av Ingå Arena och motionsidrotten
• Samarbetat inom fullmäktige för ett asylboende
• Lyft fram behovet av marknadsföring och av en
informatör

LÄHELLÄ SINUA INKOOSSA - INKOON RKP
RKP on aktiivisesti Inkoossa toimiva liberaalinen puolue. Teemme työtä oikeudenmukaisen, avoimen ja
demokraattisen yhteiskunnan puolesta. Yhteiskunnan, jossa kaikki kantavat vastuunsa ja joka samalla tarjoaa
jokaiselle mahdollisuuden omien unelmiensa toteuttamiseen sekä hyvään elämään.
Mielestämme yhteiskunta toimii silloin parhaiten kun talous on tasapainossa, ihmisillä riittää työtä ja yritykset
voivat menestyä. Politiikkamme perustana ovat: ihmisen ja ympäristön kunnioittaminen, jokaisen yksilön
valinnanvapaus ja oikeus, rauha ja oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus sekä yhteisvastuu
sosiaalisella ja globaalilla tasolla. Kaikilla ihmisillä on mielestämme oikeus luoda oma tulevaisuutensa, emmekä
koskaan hyväksy rasismia ja suvaitsemattomuutta.
Teemme työtä hyvin toimivan kaksikielisen kunnan puolesta, jossa ruotsin kielen asema pysyy vahvana, myös
tulevaisuudessa.
Kunnan tehtäviin on tulossa merkittäviä muutoksia, mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitelmien
mukaan. Muutokset vaikuttavat monen ihmisen työhön sekä kunnallisiin palveluihin meidän kaikkien kuntalaisten osalta. Uudistukset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoittamista sekä hallintaa. Hallituksen
tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut sekä muut alueelliset tehtävät siirtyisivät kunnilta ja
kuntayhtymiltä maakunnille 1.1.2019.
Tulevaisuudessa, kuntamme vastuualueina tulevat olemaan: päiväkodit ja koulut, hyvinvoinnin edistäminen,
urheilu-, kulttuuri ja nuorisotoiminta, rakennusluvat ja ympäristöhuolto, kiinteistöt ja yhdyskuntatekniset
tehtävät sekä suunnitteluasiat.

Me RKP:ssa haluamme erityisesti tehdä työtä seuraavien asioiden puolesta:
• Kyrk järdenin koulun saneeraus sekä kaikkien
koulukiinteistöjen laadukas ylläpito
• Inkoon sisäisen palveluliikenteen kehittäminen,
koulukuljetukset sekä työmatkaliikenne.
• Mantereen sekä sisäsaariston yleiskaavojen
määrittely
• Inkoonportin yritysalueen suunnittelun
loppuunvienti: infrastruktuuri rakennetaan ja
tontteja myydään aktiivisesti
• Uudistuvaa energiaa sekä kevytliikenneväyliä
• Hanke, jonka tavoitteena on rakentaa kirkonkylään uusia, kynnyksettömiä asuntoja, kevyempää palvelu- ja tukiasumista varten.

• Seuraavien alueiden kehittäminen: kirkonkylä,
pienvenesatama, Barösund, Bergvalla, Degerby,
Inkoon asema sekä
• Kunnan vesihuoltosuunnitelman kehittäminen
• Maakaasuputken yhteyteen rakennetaan
paineensäätöasema, jotta Inkoon yritykset
voisivat hyödyntää maakaasua.
• Hyvän sosiaali- ja terveyshuollon ylläpitäminen
Inkoossa, myös sen jälkeen, kun toiminta siirtyy
maakunnalle.
• Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen
• Länsi-Uudenmaan kuituverkoston laajentaminen
• Uusien inkoolaisten integroituminen, joka tulisi
hoitaa hyvin

KATSAUS MENNEEN VALTUUSTOKAUDEN SAAVUTUKSIIN
RKP aloitti vaalikauden, jakamalla kunnanhallituksen sekä lautakuntien paikat oikeudenmukaisesti, vaalituloksen perusteella. Tämä ele, jolla osoitettiin kunnioitusta vaalitulosta kohtaan, loi samalla suotuisan kasvualustan
puolueiden väliselle yhteistyölle, yhteisen tavoitteen saavuttamiseen; eli Inkoon kunnan hyvinvointi.
RKP on ollut avainasemassa, seuraavien kuntailaisille myönteisten asioiden toteuttamisessa:
• Inkoon kirjaston laajempi aukiolo
• Merituulen koulun saneeraus ja laajennustyö
• Maa-aluekaupat sekä yritystontit
• Asumisen tonttivarannon kasvu
• Maakaasuputki Inkooseen
• Taistelu Y-junan sekä julkisen liikenteen säilyttämisen puolesta
• Sosiaali- ja terveydenhuollon aktiivinen jälleenrakentaminen, LOST-seikkailun jälkeen
• Panostus Lönnebergan moderniin palveluasumiseen ikääntyneille

• Lönnebergan geniatripalveluiden kehittäminen
• Myötävaikuttanut Länsi-Uudenmaan parhaan
kunnallistalouden luomiseen
• Tukenut Inkoon Areenan sekä kuntourheilun
kehittämistä
• Yhteistyö kunnanvaltuustossa, vastaanottokeskuksen puolesta
• Tuonut esiin kunnan markkinoinnin tarvetta
sekä tarvetta tiedottajalle.
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TOM BACKMAN
Diplomekonom, pensionär
Diplomiekonomi, eläkeläinen

MARIE BERGMAN-AUVINEN EIVOR BJÖRKLÖF
Specialsjukskötare, avdelningsskötare Översättare
Erikoissairaanhoitaja, osastonhoitaja Kääntäjä

Är samarbetsvillig. I mitt
yrkesliv har jag medlat i
svåra frågor. Ta upp Dina
kommunala problem med
mig, så försöker jag
hjälpa.
Olen hyvä kuuntelija.
Autan mielelläni kunnallisissa kysymyksissäsi.

Jag vill bygga en bättre
vardag med tillgänglig
service åt Ingåborna.
Utveckla trivsel och
trygghet i omgivningen.
Min erfarenhet och
kunnande ger en säkerhet
att fungera i ett föränderligt kommunfält
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JOHANNA HILDÉN
Servicerådgivare
Palveluneuvoja

Jag kommer att göra mitt
bästa för att Ingå skall
vara en bra kommun att
leva i för såväl gammal
som ung.

Glesbygdsbo och
pendlare. Vill jobba för ett
småskaligt, naturnära
familje- och företagarvänligt Ingå med lokal vård
och omsorg samt bättre
kommunikationer.
Maaseudullakin pitää
voida elää.
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ERIK HOLMBERG
Pensionär
Eläkeläinen

Jag arbetar för:
- Ingåbornas bästa
- En levande kommun
med all service nära alla
på eget modersmål
- Utveckling i alla delar av
kommunen
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ANDREAS ELFVING
Politisk sekreterare
Poliittinen sihteeri

CECILIA GRÖNHOLM
Studerande
Opiskelija

En bra skola är grunden
för vårt samhälle
Samarbete, sakkunskap
och resultat

Jag kommer jobba för att
bibehålla och utveckla
ungdomsarbetet i
kommunen. Jag vill även
jobba för att stärka socialoch häslovården samt
äldreomsorgen

Hyvin toimiva koulu on
yhteiskuntamme perusta
Yhteistyötä, asiantuntemusta ja tulokisa
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GUSTAV HOLMBOM
Jordbrukare
Maanviljelijä

ANNIKA HOLMSTRÖM
Communication coodinator

KAJ KARLSTEDT
Transportchef
Kuljetuspäällikkö

En levande landsbygd.
- Barn och unga
- Företagsamhet och
näringsliv

- Levande landsbygd:
livskraftigt jordbruk och
företagande, närservice
- Ren mat gynnar barnens
utveckling: mer inhemskt,
lokalproducerat
- Trygg skolmiljö,
meningsfull fritid
- Service på modersmålet

Även om landskapet tar
över social- och
hälsovården ska servicen
förbli god och nära.
Nytt tröskelfritt, lättare
serviceboende behövs.
Fortsatt god ekonomi
garanterar bäst kommunens utveckling.
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DANIEL KAWECKI

ROBERT LEMSTRÖM
Företagare
Yrittäjä

TIINA LINDH
HR Specialist

LARS LINDHOLM
TANJA LJUNGQVIST
Pens. häradsutmätningsman
Kulturproducent, fil.mag
Eläköitynyt kihlakunnanulosottomies Kulttuurituottaja, fil.maist.

I fullmäktige vill jag
- se till att beslutsunderlaget är rätt
- hjälpa parter att föra
dialog och komma framåt
- jobba för företagande,
kunskap och självständighet
- bidra till en god
arbetsmiljö

För framtiden: barn,
ungdom, välmående och
företagsamhet
Kom med och gör din röst
hörd
Tulevaisuuden puolesta:
lapset, nuoriso, hyvinvointi ja yrittäjyys
Tule mukaan ja anna
äänesi kuulua

Tar emot utmaningar på
ett optimistiskt och
realistisk sätt. Vill gärna
se saker från ler perspektiv och har full respekt
för olika synvinklar. Med
gott samarbete gör vi de
bästa besluten!

- Skolornas resurser
- Egen HVC efter reformen
- God åldringsvård
- Meningsfull fritidsverksamhet
- Resursseja kouluille
- Oma TVK Soten jälkeen
- Hyvä vanhushuolto
- Mielekkäät vapaa-ajan
palvelut
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LARS MALMBERG
Pensionerad universitetslektor
Eläköitynyt yliopistolehtori

JESSICA MCQUADE
Lärare
Opettaja

Rättvisa-toleranssvenskhet
Låt oss se till att svenskan
förblir levande och stark i
Ingå.
Svenskan är bra för
Finland.

Jag arbetar för en
hälsosam skolmiljö, små
grupper i skolor och
daghem. En kommun där
man kan växa upp och
åldras i med bra grundtrygghet.
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MARGITA NYLANDER
Ekonom
Ekonomi

Jag vill främja det
förebyggande arbetet på
alla nivåer. För barn,
ungdomar, familjer och
personer som har svårt
att själv klara av vardagen. För att motverka
ensamhet och trygga en
värdig ålderdom.

Jag vill arbeta för:
Bildnings- och kultursektor: kvalitativa skolor och
daghem, meningsfull
fritids- och ungdomsverksamhet
God och nära service på
jämställda villkor
Företagsamhet, planering
och samarbete
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MIKAEL REHNBERG
Företagare
Yrittäjä

LENA SELÉN
Journalist
Toimittaja

Småföretagare och
skärgårdsbo.
För en levande skärgård
och landsbygd.

Mera service till glesbygden, stöd för ett utbyggt
ibernät, effektiv
bevakning av Ingåbornas
rättigheter på landskapsnivå, vettiga fritidssysselsättningar för de unga gör oss alla Gladare i Ingå.
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PETER SIGGBERG
Jordbrukare
Maanviljelijä

ÅSA SJÖBERG-BACKMAN
Skolgångshandledare, eftisledare
Koulunkäynninohjaaja, aamu- ja
iltapäiväkerhon ohjaaja

Jag vill arbeta för:
- att man skall kunna bo
och leva lika bra i hela
kommunen
- planeringsfrågor och en
rättvis behandling av
markägarna
- bevarande av våra
nuvarande skolor
- en god ekonomi i Ingå

- balanserad ekonomi, där
besparingar inte överbelastar personalen
- välmående daghem och
skolor
- ingåbornas bästa
beaktas vid social- och
hälsovårdsreformen
- tillräckliga resurser till
äldreomsorg
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KRISTIAN WESTERHOLM
Jordbrukare
Maanviljelijä

Vår goda service finns
nära och på vårt eget
språk.
Vi bor och bygger i hela
kommunen.
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BJARNE ÖRNMARK
Pensionär, jordbrukare
Eläkeläinen, maanviljelijä
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MONICA WESTERMARCK
Projektchef
Projektipäällikkö

I förfäders och anmödrars
spår för ett fortsatt
självständigt Ingå, för
värn av de värnlösa, för
förnuft och rättvisa, för en
hållbar ekonomi och
miljö.

Jag vill jobba för:
-god hälso och åldringsvård
- bra skolor
- goda trafik och IT förbindelser
- bra markplanering för
boende och industri
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MALIN SUNDSTRÖM
Skolgångsbiträde
Koulunkäyntiavustaja

Jag jobbar för att daghem
och skolor i Ingå skall få
tillräckliga resurser, i
form av personal,
material och utrymmen.
Det är också viktigt att
servicen i Ingå fungerar
på både svenska och
finska.
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INGRID TRÄSKMAN
Agrolog, jordbrukare
Agrologi, maanviljelijä

Livskraftigt, innovativt
Ingå och välmående
kommuninvånare från
barn till seniorer.
Elinvoimainen, innovatiivinen Inkoo ja huvinvoivat kuntalaiset lapsista
senioreihin

HANS-ANDERS UNNÉRUS
Läkare, pensionär
Lääkäri, eläkeläinen

Ändamålsenliga,
trivsamma skolor för
både elever och personal
Smidig markplanering
både för boende och för
näringsverksamhet
Utveckling av ett motionsoch idrottscentrum i
Torpområdet

Jag vill arbeta för de äldre,
utvidgat serviceboende.
Skolorna och dagvården
bör garanteras goda
förutsättningar.
Förutsättningarna för
småföretagare och ökat
bostadsbyggande i
centrum ska stödas.
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HENRIK WICKSTRÖM
Politices studerande
Valt.tiet.opiskelija
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ANNIKA WIDE
Sjukskötare
Sairaanhoitaja

Jag vill arbeta för trygg
närmiljö och tryggt
boende i livets olika
skeden, upprätthålla
hemvårdens standard och
försäkra möjlighet till
serviceboende i Ingå även
efter social- och
hälsovårdsreformen.
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KARL ÅBERG
Företagare, jordbrukare
Yrittäjä, maanviljelijä

- För privata markägares
sak. Oberoende har du
tomt eller jordbruk. Jag är
din man.
- Motsätter mig den gröna
religionen som kryper in i
beslutsfattandet. Baserar
min verksamhet på
praktik och fakta.

VIKTIGA DATUM
Förhandsröstning på kommungården 29.3 – 4.4.2017
vardagar kl. 9.00 – 18.00
lördag och söndag kl. 10.00 – 14.00
Valdag: söndag 9.4.2017 kl. 9.00 – 20.00.
Behöver du skjuts till vallokalen? Ring 040 8698 352.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
Ennakkoäänestys kunnantalolla 29.3. – 4.4.2017
arkisin klo. 9.00 – 18.00
lauantaisin ja sunnuntaisin klo. 10.00 – 14.00
Vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 klo. 9.00 – 20.00.
Tarvitsetko kuljetusta äänestyspaikalle? Soita: 040 8698 352.
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Backman Tom
Bergman-Auvinen Marie
Björklöf Eivor
Elfving Andreas
Grönholm Cecilia
Hildén Johanna
Holmberg Erik
Holmbom Gustav
Holmström Annika
Karlstedt Kaj
Kawecki Daniel
Lemström Robert
Lindh Tiina
Lindholm Lars
Ljungqvist Tanja
Malmberg Lars
McQuade Jessica
Nylander Margita
Rehnberg Mikael
Selén Lena
Siggberg Peter
Sjöberg-Backman Åsa
Sundström Malin
Träskman Ingrid
Unnérus Hans-Anders
Westerholm Kristian
Westermarck Monica
Wickström Henrik
Wide Annika
Åberg Karl
Örnmark Bjarne

040 042 6435
050 336 3379
040 579 1854
040 048 0411
040 099 5857
050 592 7397
040 540 8972
040 097 1187
040 964 3922
040 869 8352
044 065 0050
044 030 2044
041 505 5719
040 831 7748
050 548 5633
050 360 4719
045 132 8974
040 566 1020
040 047 3928
040 541 8526
040 047 3608
045 164 2590
041 449 1886
040 099 8682
050 347 1521
041 462 2818
050 466 9224
044 555 3885
040 523 5567
040 042 9907
050 044 9071

tomi@elisanet.fi
mariebergmanauvinen@gmail.com
eivor.bjorklof@surfnet.fi
andreas.elfving@gmail.com
gronholm.cecilia@gmail.com
johanna.hilden@kolumbus.fi
erik.holmberg@pp.inet.fi
gholmbom@gmail.com
annikasjoblom@hotmail.com
kaj.karlstedt@kolumbus.fi
dkawecki@abo.fi
robert.lemstrom@finnrasti.fi
tiina_lindh@hotmail.com
larslindholm@elisanet.fi
tanja.ljungqvist@icloud.com
lars.malmberg@kolumbus.fi
jessica.mcquade@pp.inet.fi
margita.nylander@gmail.com
micke.rehnberg@pp.inet.fi
lena.selen@kolumbus.fi
peter.siggberg@kolumbus.fi
asahelenasjoberg@gmail.com
malin.sundstrom2@gmail.com
ingrid.traskman@icon.fi
marieberg_gard@hotmail.com
kristian.westerholm@gmail.com
monica.westermarck@kolumbus.fi
henrik.wickstrom94@gmail.com
annika.wide@gmail.com
aberg.karl@gmail.com
bjarne.ornmark@elisanet.fi
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SVENSKA
KV IN N O FÖRBUNDET

facebook.com/SFPInga

twiƩer.com/sfpinga

www.ingasfp.fi

