Piratpartiet är det parti som tror på Linköpings
framtid. Vi är inte nöjda med en okej småstad, utan
vill satsa mycket större – vi vill ha en av Nordens
största städer, med ett storslaget universitet,
bostäder åt alla, och möjligheter för både nya och
gamla företag att etablera sig i kommunen.

Rösta på Piratpartiet
i kommunvalet den
14 september.
För framtidens Linköping.

Vi vill utveckla Linköping till en storstad, utan att
för det göra oss av med den mysiga innerstaden.
Vi vill dessutom uppmuntra till fler resor med buss
genom att göra kollektivtrafiken gratis, och göra

n I framtidens Linköping finns det bostäder åt alla.
n I framtidens Linköping är alla välkomna.
n I framtidens Linköping finns det fri rörlighet för alla.

Linköping till en riktig cykelstad med moderna
expresscykelbanor.
Det här är vår vision av framtidens Linköping.
Är du med oss?

PIRATPARTIET

PIRATPARTIET

Bostäder åt alla

Alla är välkomna

Fri rörlighet för alla

Framtidens Linköping kan mäta sig med Stockholm som en av Europas
mest framgångsrika städer – en miljonbefolkning med högteknologiska
företag och ett storslaget universitet. En stad dit folk drömmer sig, och
där alla som vill kan bo och sysselsätta sig.

Framtidens Linköping välkomnar
alla och exkluderar ingen, oavsett
om man kommer hit för att jobba,
plugga, eller för den delen fly undan
krig och förföljelse. Vi tar emot
fler flyktingar och invandrare, av
humanitära skäl såväl som för att vi
behöver fler invånare i samhället.

I framtidens Linköping kan man
röra sig utan att vara beroende
av bil. Med en kombination av
utvecklad busstrafik och moderna
cykelbanor kan alla effektivt ta sig
fram i staden, och city blir äntligen
fri från avgaser och motorljud när
biltrafiken koordineras runt.

Det måste bli lättare för alla nytill
komna att integreras in i samhället.
Vi vill därför upphöra med den
segregerande bostadspolitiken, där
invandrare och låginkomsttagare
tvingas in i enskilda stadsdelar som
Skäggetorp. Vi vill också kringgå
diskriminering, och när det tillsätts
kommunala jobb ska namn och kön
anonymiseras innan sökande kallas
till intervju.

Kollektivtrafikens biljettsystem
kostar mängder i administration och
straffar speciellt låginkomsttagare,
spontanresenärer och turister. Vi vill
därför införa gratis busstrafik. Vi vill
också införa tätare avgångar och fler
busslinjer, inklusive en som passerar
genom alla yttre stadsdelar och
universitetet, så att alla kan ta sig till
universitetet på nolltid.

Redan på kort sikt måste vi få slut på den akuta bostadsbristen. Vi vill under
lätta reglerna för bostadsbygge, och återinvestera Stångåstadens vinster i
nya bostäder. Möjliggör byggandet av höghus och skyskrapor i områden runt
innerstaden, och ge Linköping en riktig skyline.
Vi vill bevara den gemytliga citykärnan med parker, kaféer och shopping,
men vill samtidigt utveckla storstadsbilden i stadsdelarna runt omkring.
Utveckla Tornby till ett stort affärscentrum med gott om bostäder och
kontor. Universitetsområdet ska ta sin rättmätige plats som en värld av
högteknologisk industri, som välkomnar både nya och gamla företag att
etablera sig.

Rösta på Piratpartiet
till kommunfullmäktige
den 14 september!

Vi vill förvandla Linköping till en
turistort även i internationella
mått. Underlätta för internationella
besökare med kartor och vägskyltar
på flera språk, lånecyklar, och gratis
busskort till turister. Allt detta
stimulerar i sin tur både shoppingen
i city och företagslivet.
Läs mer om våra frågeställningar på
linkoping.piratpartiet.se

Vi vill anpassa kommunen efter ett
samhälle där allt fler cyklar. Rusta
upp gamla cykelbanor och inför
expresscykelbanor med tak för
högtrafikerade områden. Med ökad
snöplöjning och vägförbättringar
blir cykeln ett alternativ året
om. Inför fler cykelparkeringar
och servicestationer, samt ett
lånesystem för den som cyklar mer
sällan eller hälsar på i Linköping.

