Framtidsvision
Härryda år 2050
Tankar om kommunens utveckling med
avstamp från dagens verklighet

Samhällsbyggare med
avstamp från nuet
I din hand håller du en broschyr som
vi moderater önskar oss framtiden i
Härryda. Med en nerskriven vision är
det mycket lättare att veta om dagens
beslut leder oss på rätt väg.
Alla stora tankar ryms inte i en
broschyr, och inte heller de små men
viktiga detaljer som behövs för helheten.
Allt vi gör ska leda till att skapa ett
gott liv för oss alla, nu och i framtiden.
Ledorden ”LIKA FÖR ALLA” syftar på
våra livschanser. Vi moderater tror på
människans inre drivkraft att utveckla och göra bättre. Alla ska ha lika
möjligheter oavsett var man bor, liksom även lika skyldigheter. Alla ska
ha möjligheten att skapa sin lycka. 		
Med en satsning på framtiden får
vi fortsatt råd att ta hand om dem som
redan bidragit hela livet liksom även
dem som behöver extra stöd av andra
anledningar. Det som inte enskilda
människor eller företag kan eller bör
ordna i egen regi ska vi som kommun

förvalta våra gemensamma skattekronor för. Värdet ska vara mer när vi
lägger ihop dem, än om varje person
eller företag hade betalat ur egen ficka.
Det krävs både mod och massor
av tålamod att vara samhällsbyggare.
Vi är ödmjuka inför att demokrati får
ta den tid som behövs. Och vi ser på
oss själva som en serviceorganisation
som, tillsammans med alla våra
professionella tjänstemän, jobbar för
alla oss medborgare i Härryda.
Man måste våga spänna bågen
för att våra efterkommande ska få
vara en del av framtiden. Så som våra
föregångare gjorde för flera hundra år
sedan för vår skull. Vi hoppas på din
röst i valet.
Med hopp om ett gott liv!

Per Vorberg

Ledare Moderaterna i Härryda

LIKA FÖR ALLA

RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER
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Framtidens grundutbildning
i Härryda
Redan 2020 fattades ett historik
beslut. Härrydas skolor skulle inte
bara vara topprankade jämfört med
alla andra i Sverige. De barn som behövde högre tempo i sin skolgång för
att upprätthålla intresset skulle också
få möjligheten till utveckling på sina
villkor. Och det fick oväntade effekter.
Dessutom förstod dåtidens politiker
att teknik och programmering är
framtidens melodi.
En arbetsgrupp skapades med
politiker, tjänstemän och pedagoger

för att få in grundkunskaperna som
naturliga inslag redan i förskola och
grundskola.
Sambandet mellan ett fysiskt
aktivt liv och bra skolresultat låg
till grund för en fortsatt satsning på
aktivt föreningsliv. Kunskapssatsningen tillsammans med en livaktig
kultur- och teknikskola visar sig så här
30 år efteråt vara en väldigt lyckosam kombination.

Med kunskap kommer...

...

Världens blickar på
talangfulla Härryda
Satsningen på teknik och kodning gav
ett utökat samarbete med innovativa
företag och universitet, som i sin tur
gav fler talanger. Innan vi visste ordet
av frodades gamla och nya gymnasium med experiment såsom solfångare, robotar och programmerade
drönare. En del teknikbus blev det
också, men det hör väl ungdomstiden
till helt enkelt. Det intressanta är att
även 3D-animering blev populärt på
en av skolorna. Någonstans där började blickar från andra delar av världen
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att söka sig mot exotiska Härryda
med ett konstigt a i namnet. Talanger
är alltid attraktivt för näringslivet som
gärna är med där de skapas för att
knyta dem till sig i ett tidigt skede.
Med fler unga som faktiskt ville
stanna i kommunen skapades projekt
där unga vuxna talanger tillsammans
med näringslivet och äldre mentorer
tog fram framtidens boende.

...

...innovation som föder...
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Företagsboomen i
natursköna Härryda
Det blev en boom med teknikinriktade
företag som vill vara på rätt ställe.
Härryda! I natursköna omgivningar
skapades en helt ny typ av ”industriområden” som väckte uppseende
världen över för sitt innovativa sätt
att se på människan och naturen i
skön samexistens med företagande.
Feel-good-företag fick en helt ny
dimension. 3D-animatörer till film-

och spelindustrin hittade till oss. Ordet
industriområde har börjat fasas ut och
är nästan helt ersatt av utvecklingspark.
Med nära till jobbet är det få som har
behov av mer än en bil per hushåll.
Dessutom är det allt färre som ens vill
ha bil med tanke på det nya sättet att
färdas som varit på försök i några år i
Härryda kommun.

...

...företagsamhet som ger medel...
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Livet i sin egen takt i Härryda
Härryda var först ut med att pröva
kollektiva självkörande elbilar. Ett av
experimenten med universitet och en
innovativ biltillverkare gav kollektiva
små fordon som kunde beställas fram
vid en viss tidpunkt och köra dit man
ville. Utan tidtabeller, ingen stress.
Systemet har sparat massor med pengar
både för regionen, kommunen och för
enskilda medborgare. Alla pengar som
det gamla kollektivsystemet kostade,

tillsammans med alla bilar som var
och en ägde, används numera på
ett nytt sätt. Biltillverkningen blev
plötsligt något helt annat. Med ens
kunde upplevelseindustrin flyttas
in i långfärdsbilarna med navet vid
flygplatsen som alternativ transfer.
Och allt startade i Härryda med
valet 2018.

...till bättre kommunservice. För alla.

Vår arm darrar av spänning där vi står med vår spända båge.
Vi vågar drömma, vi vågar satsa, vi vågar arbeta hårt för att skapa
de demokratiska processer som krävs för att behålla Härryda
fortsatt grönt, tryggt och med framtidstro. Hela livet från barnsben
till ålderns höst. Härryda ska vara ett självklart livsval med världen
som arbetsfält och med roten i trygga Härryda.
Vårt framtida Härryda skapar allt från enkla arbeten till avancerade åtråvärda yrken. Och det börjar med rätt satsningar redan i
förskolan och att vi tar vara på befintliga kunskaper. Tillsammans
kan vi göra allt vi vill. Gillar du visionen med ett naturskönt Härryda
som omfamnar teknik i människans tjänst hoppas vi på ditt
förtroende att genomföra samhällsbygget genom din röst på
moderaterna den 9 september.

Rösta på visionära Moderaterna
i Härryda den 9 september

Följ oss på Facebook:
Nya Moderaterna i Härryda

