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Kommunalt handlingsprogram om livs-

kvalitet, miljö, företagande, småstads-

turism, tillväxt, fantasi, kultur, 

lust och ansvarstagande

Läs hela vårt kommunala handlingsprogram
på www.ulricehamnsbloggen.se

1. Vad är det bästa med Ulricehamns kommun?
2. Vilken är den viktigaste frågan för Ulricehamn?

1. Det är nära 
till allt, en väldigt 
levande stad med 
mycket historia.

2. Fokusera på våra 
barn, ungdomar 
och skolor.

1. Det är väldigt fi nt 
och lugnt här.

2. Fler arbetstillfällen. 
Och så fi nns det för lite 
lekplatser och grönom-
råden för barn.

1. Nära till nästan 
allt, större städer, na-
tur, sport, kultur, etc.

2. Kommunikation! 
Inte bara vägar utan 
även bredband. Det 
är viktigt om man ska 
få folk att fl ytta hit.

Anna Martinsson, Ulricehamn Tamila Catieva, Ulricehamn Jan Johansson, Södra Säm

Välkommen till Ulricehamn år 2020. 

Socialdemokraterna

Mattias Josefsson

0766 43 50 24

Miljöpartiet

Ingegerd Borg-Saviharju

0702 09 44 87

Vänsterpartiet

Jan-Olof Sundh

0766 43 54 61
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I Ulricehamns kreativa miljö trivs fantasin, ansvarstagandet…

ULRICEHAMNS-

BERÄTTELSEN

PÅ STORA TORGET förbereder några 
entusiaster helgens stora händelse som 
arrangeras av företag, föreningar, skolan 
och det nya biblioteket. Etableringen 
av nya företag i kommunen har ökat 
mycket tack vare vårt goda företags-
klimat och vårt strategiskt viktiga geo-
grafi ska läge som vi får tack vare den 
kommande Götalandsbanan.

Inom en snar framtid ska vårt blivande 
resecentrum börja byggas strax 

norr om Bronäs. Livskvalitet har 
fått ökad betydelse vilket gör 

att många väljer aktivt att bosätta 
sig utanför storstäder. I dag har 
Ulricehamn 25 000 invånare. De 
senaste åren har vi sett en kraftig 

infl yttning av barnfamiljer till kommunen. 
Mycket tack vare kommunens medvetna 
investering i avgiftsfria förskolor. Och idag 

erbjuder Lassalyckans friluftsområde ett 
brett utbud av aktiviteter.

Skolan stimulerar kreativitet. Det märks 
genom att många levande idéer och pro-

jekt i lärandet drivs av elever och 
pedagoger. I denna krea-
tiva miljö trivs fantasin, 
ansvarstagandet och lusten 
att lära. Det nya biblio-
teket som öppnade bara 
för något år sedan har gett 
kulturen en mer central roll. 

Vi har också utvecklat goda kontakter 
med högskolor. 

Ulricehamn erbjuder en trevlig boendemiljö 
där vi kan leva tillsammans på ett miljövän-
ligt sätt. Kommunen präglas idag av krets-
loppstänkande. 

Vi ser en ökad tillströmning av turister i hela 
kommunen. I tider då storstadshjulen snurrar 
allt snabbare har Ulricehamn med sin små-
stadsturism blivit en oas för storstadsmän-
niskans hektiska liv och erbjuder naturskön 
avkoppling. Vi har medvetet valt att lyfta 
fram vår kulturella historia som gav upphov 
till vår textilindustri. Allt är utvecklat i nära 
samarbete med det lokala näringslivet och 
vår största tillgång – naturen. 

…och lusten att lära.


