
 

 
 

  

 

 

 

 
   
 
 
 

   

DITT 

GÖTEBORG 

Demokraterna arbetar för att återinföra 
kvarterspoliser. Vi drev igenom att 
kommunen måste jobba mer kraftfullt mot 
hederskultur och hindra att barn förs bort. 
Vi prioriterar också kultur, idrott och 
föreningsliv för våra barn och ungdomar. 

Vi vill ha ett samhälle där rätten till 
trygghet, välfärd och yttrandefrihet känns 
självklar. Men också skyldigheten för oss 
alla att bidra så gott man kan, för 
samhällets bästa. 

Framgångarna under Demokraternas 
första år stärker oss. Men mer behöver 
göras för att förbättra vår stad.  

Vi i Demokraterna vill att du ska kunna 
älska ditt Göteborg. Gott nytt år! 

ÄLSKA 

    
Martin Wannholt 
Civ. ing. & 
partiledare 

Jessica Blixt 
Lärare & 
kommunalråd 

Sofie Löwenmark 
Expert hederskultur & 
stadssekreterare 

Ulf Boström 
Polis & ledamot i 
kommunfullmäktige 

När vi Demokraterna säger Ja till det som gör 
Göteborg bättre, säger vi också Nej till det 
som försämrar. Med kunskap arbetar vi för 
alla göteborgares bästa. 

Vi lyckades till slut få stopp på 
linbaneslöseriet. 138 miljoner kronor för en 
onödig utredning.  

Samtidigt fick vi i Demokraterna igenom en 
satsning på riktig kollektivtrafik. Vi säger ja till 
fler elbusslinjer, fler färjor över älven, 
snabbare spårvägslinjer och nya 
älvförbindelser. 

Demokraterna har föreslagit den största 
satsningen på förskola, skola och trygghet av 
alla partier. Vi tvingade också Alliansen att 
minska sina nedskärningar på förskolan och 
skolan med 137 miljoner kronor.  
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