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Enkät till invånarna i Bollebygds kommun 
Nästa val till kommunfullmäktige är 14 september 2014. Inför valet ska vi, socialdemokrater, berätta 
vilka våra viktiga frågor är att arbeta med åren 2015-2018. Som ett led i detta arbete vill vi fråga dig 
vad DU tycker är viktigt. Därför har vi gjort denna enkät.

Vi kommer tillbaka nästa helg (1-2 juni) och hämtar in enkäten. Är ni inte hemma, skicka den per 
post, e-post eller använd vår hemsida.

Kommunens verksamheter
Kommunens inkomster är den kommunalskatt och avgifter som invånarna betalar och statsbidrag. Dessa 
pengar räcker inte till att satsa på allt utan vi måste välja vad vi vill bli extra bra på.

Hur vill du prioritera mellan olika områden. Gradera från 1 och uppåt. 1 tycket du är viktigast.

Skola/förskola

Äldreomsorg

Gator o vägar

Samlingssalar

Åtgärder mot arbetslöshet

Annat:.....................................................................................

Bostäder och byggnation
Bostadsbyggande diskuteras ofta. I kommunen står över 800 personer i kö till lägenhet. Mot detta står att 
inte förändra för mycket, för att inte riskera våra naturvärden. Vad tycker du?
Tycker du vi ska ”vara återhållsamma med ny bebyggelse” sätter du dit kryss på röda dubbelpilen närmast 
detta påstående, vet du inte inte eller är osäker, sätt krysset mitt på dubbelpilen. 

Återhållsam med ny bebyggelse Bygg så mycket som behövs

Demokrati och delaktighet
Vi, socialdemokratiska politiker i kommunen, är deltids- eller fritidspolitiker. Det innebär att vi har vanliga 
jobb, tar ledigt ibland och ofta använder vår fritid till politiskt arbete. Vår drivkraft är att vi tror på den 
socialdemokratiska ideologin. För oss är det viktigt att träffa och diskutera med invånarna så ofta vi kan. 
Har DU någon ide på hur vi ska bli ännu bättre på detta?

Idè, förslag:....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Vi vill alltid bli fler som är med att forma socialdemokratisk politik. Är du intresserad? 

Ja, jag vill bli medlem! Skriv namn och telefonnummer så hör vi av oss:

…...................................................................................................................................................

Har du mer 
synpunkter?

Skriv på baksidan!
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