
Vi håller vad vi lovar! 
 

 

Att hålla vad vi lovar är ett av de allra viktigaste vallöften vi 

Socialdemokrater i Trollhättan vill ge till våra väljare. Att stå för sitt ord, att 

visa på tydlighet och stabilitet är något som kännetecknat vår politik under 

många år. Det har också varit en förutsättning för många av de stora 

projekt som genomförts. 

 

Trollhättan är en fantastisk stad som vi är oerhört stolta över men vi ser 

också att vi har stora utmaningar att ta oss an. Vi är övertygade om att den 

offensiva politik vi bedrivit och alla de satsningar som gjorts under många år 

varit betydelsefulla för vår stads utveckling.  

Det finns idag stora tillgångar såsom Älvhögsborg, Folkets Hus-

Kulturhuset, Högskolan Väst och Innovatum som gett oss Trollhättebor 

möjlighet till ett gott liv. 

Precis så, lovar vi att även i framtiden fortsätta bygga Trollhättan till en än 

starkare och bättre stad att leva i.  

 

Med stor FRAMTIDSTRO som vår viktigaste drivkraft, är vi beredda att 

jobba och satsa vidare. Vi är övertygade om att politik gör stor skillnad! 
 

  



Vallöften som vi levererat 2014-2018: 

 

 Nya lekplatser med bl a Macken och Skrotnisse 

 Friluftsbadet i Öresjö 

 Trollhättans Skate- och actionpark 

 Renoveringar i Sjuntorps badhus 

 Ny inomhushall på Innovatum 

 Hall för gymnaster i Älvhögsborg 

 Cykelväg Sjuntorp-Glösemosse 

 Cykelväg till Upphärad via Velanda 

 Nya äldreboenden i Sjuntorp och Lextorp 

 Upprustning av gästhamnen på Spikön  

 Upprustat huvudbiblioteket 

 Nytt korttidsboende för ungdomar i centrum 

 Ombyggnad på Magasingsgatan 15 för Omsorgerna 

 Upprustat Storegårdsparken 

 Roliga bostadsnära lekområden i naturen 

 Konstsnöspår i Strömslund 

 Ny skola och större idrottshall i Sylte 

 Renovering och tillbyggnad av inomhusbadet på Älvhögsborg 

 Utvecklingen av Överby handelsområde 

 Fortsatt upprustning och renovering av skolor 

 Nya boenden i bl a kvarteret Mars och kvarteret Gulsparven 

 Fortsatt planläggning och utveckling av centrum 

       
 

 

 

 



Nya satsningar som vi vill göra under valperioden 2019-2022 

 

 Skapa sommarjobb för ungdomar 

 Fortsatt utveckling för ett levande centrum  

 Fortsätta investera på våra elljusspår 

 Upprusta Norra Björkes fritidsanläggning 

 Vi ska behålla och utveckla de helägda kommunala bolagen 

 Jämställda löner mellan könen är en självklar målsättning för oss 

 Fortsätta erbjuda en trygg skola med hög kvalitet.  

 Fortsätta arbeta för ökat bostadsbyggandet med målet 70000 invånare 2030  

 Vi ska starta upp arbetet med att bygga en ny stadsdel i 

Knorren/Stridsbergsområdet – stadsdelen Vårvik 

 En ny bro ska byggas som förbinder den nya stadsdelen med 

Hjulkvarnsområdet 

 Bygga fler vård- och omsorgsboenden, LSS-boenden och Psykiatriboenden 

för att täcka framtida behov 

 Utveckla Folkets Park/Hjulkvarnsområdet till en ny stadspark 

 Vi ska renovera kommunens ridanläggningar 

 Badplatsen i Sjölanda ska rustas upp 

 Nybyggnation/renovering av Slättbergshallen 

 Nytt bibliotek och ny fritidsgård i Sylte 

 Bygga en multianläggning utomhus i Upphärad 

 Fortsätta arbetet att utveckla fall- och slussområdet 

 

 

 


