
 
Verksamhetsplan Boo Socialdemokratiska förening 2019 
 

Styrelsen föreslår att Verksamhetsplanen huvudsakligen följer det av medlemsmötet 2018-
11-05 fastställda handlingsprogrammet för Boo Socialdemokratiska förening med målet att 
skapa nödvändiga förutsättningar för en bred och allsidig dialog och lokal samhällsdebatt och 
att vi arbetar för allas möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar för samhällsutvecklingen 
och att lokalsamhället Saltsjö-Boo skall vara ett tryggt, hållbart och jämlikt samhälle på 
feministisk grund. 
 
 
Nätverksskapande 
 
För att fortsätta ned att förbättra dialogen med lokalsamhället och bli mer relevanta för 
väljarna och deras vardag behöver vi utveckla samarbeten med andra föreningar och 
organisationer i Saltsjö-Boo genom att till exempel bjuda in företrädare som föredragshållare 
vid intressanta öppna möten. Styrelsen avser att vidareutveckla formerna för medlemsmöten 
och samverkan i olika former med lokalsamhället. 
 
 
Utåtriktad information  
 
Styrelsen avser att gnom öppna möten, tipspromenader, egen hemsida, Facebook artiklar i 
lokalpressen, i dialog med väljarna och genom nätverksskapande stärka sin oppositionsroll 
för att bromsa, stoppa och därefter vända utvecklingen av lokalsamhället från 
marknadskrafternas påverkan till ett varmt, och mänskligt inflytande på feministisk grund 
över våra liv, vardag och framtid. En viktig förutsättning för att lyckas är att 
Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo är en aktiv och medlemsorienterad och engagerande 
kommundelsförening. 
 
 
Utbildning 
 
Styrelsen avser att tillsammans med intresserade medlemmar starta en studiecirkel som 
bygger på ABF och Partistyrelsens ”Socialdemokrat och lokalpolitiker”. I samband med 
studiecirkelarbetet bildas arbetsgrupper som kommer att följa för Saltsjö-Boo relevanta frågor 
i fullmäktige, nämnder och styrelser. 
 
 
Organisatorisk utveckling 
 
Socialdemokratin har ett mycket viktigt uppdrag i att återta det politiska inflytandet över 
samhällsutvecklingen. Vi måste verka för att bli mycket tydligare i nämnder, styrelser och 
fullmäktige, samt driva en mycket kraftfullare och utåtriktad debatt! 



 
Det passar moderaterna bra att mycket inflytande är koncentrerat till få politiker. Deras 
modell är hämtad från näringslivet. Men socialdemokratin är en folkrörelse där en av 
grunderna är att många delar på inflytandet. Därför vill vi att så många som möjligt engagerar 
sig politiskt och vill vi inte verka för att en liten krets personer samlar på sig allt för många 
uppdrag. Återinförandet av Områdesnämnd eller motsvarande är därför också för att lokalt 
förankrad politik blir en motvikt till kommersiella krafters påverkan i viktiga samhällsfrågor. 
 
 
Medlemsutveckling 
 
Verka för en lika framgångsrik tillströmning av medlemmar som 2019. 
 
 
Politiska frågor att driva konkret 
 
Styrelsen föreslår att föreningen ska  
 

• verka för att prognoser om befolkningsökning, trafikutveckling etc är tillförlitliga 
 

• verka för att det krävs miljökonsekvensutredningar för all byggnation och antagande 
av detaljplaner och fortsätta driva opinion mot hälsovådliga planer som skola på 
Bootippen 

 
• verka för att nya stomlinjer för buss upprättas s s till Gullmarsplan och Sickla,  

 
• verka för att infarts- och annan parkering garanteras under hela Ormingeprojektet 

 
• verka för att vad som beslutats i detta planprogrammet för Orminge också följs i 

verkligheten.  
 

• driva att parkeringshus och bussterminal blir föremål för offentlig debatt och att de 
kommer till stånd snarast  

 
• verka för att samtliga miljökonsekvenser vid byggandet av Skurubron analyseras och 

därefter beaktas vid brons byggande  
 

• genomföra revidering av Boo-föreningens handlingsprogram 
 
 
Övergripande mål 
 
Vi vill verka för en kommunalpolitik med full demokratisk insyn. De mest akuta frågorna vi 
behöver fördjupa oss i är omdaningen av Orminge Centrum där den politiska insynen är för 
svag. Rent konkret gäller vår och många invånares oro avsaknaden av samordning av alla 
samtidigt pågående större byggprojekt i kommundelen, vilket bl a skapat en fullständigt 
ohållbar trafiksituation. Trafikinfarkter uppstår snart sagt dagligen. Konsekvensanalyser 
saknas av såväl miljö som trafik för i princip samtliga större byggprojekt. Det vill vi ändra på. 
Vi socialdemokrater vill inte överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört 
Saltsjö-Boo till kommande generationer. Vi vill garantera en demokratisk och ansvarsfull 
samhällsutveckling. 
 
 
Saltsjö-Boo i februari 2019   
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