
Kuka minä olen?  
 
Nimeni on Jonas, olen syntynyt Iranissa. Kasvoin huonoissa olosuhteissa, ensin kadulla ja 
sitten orpokodissa. Asuin ilman perhettä, ilman vanhempia, ja itse asiassa jopa ilman 
tulevaisuutta. Joten, avulla tarina hyvä, minut hyväksyttiin ruotsalaiseen perheeseen ja sain 
ruotsinkielisen nimen ja sukunimen. Olen ottanut huomioon yhteisöjen, viihdyn Ruotsissa ja 
rakastan perhettä, joka sai minut tänne. Olen koulutukseltani lukion opettaja mutta teen myös 
työtä rakennusalalla. Asun Knivstan kunnassa ja olen jäsenenä keskusta puolueessa. 
 
Minusta tuli keskustalainen koska mielestäni yhteiskunta on suistumassa raiteiltaan. Usein 
saamme kuulla, miten jotkut yrittävät saada sairausajan palkkaa tai muuta etuutta. Mikä tämä 
on? Sosiaalidemokraatit, jotka aina haluavat antaa ihmisille tukea, ovat luoneet tämän 
ajattelutavan. Elän siinä uskossa, että lepäämällä ei saa parempaa hyvinvointia. Rooman 
valtakunta hukkui kun ihmiset lopettivat työnteon. Keskusta on sitoutunut työskentelemään 
tukien sijasta ja siksi olen keskustalainen. Minulla on kolme suurta intressiä politiikassa, se on 
koulu, rikollisuus ja liikenne. Koulussa haluan käyttöön luokitus järjestyksen ja toiminnan. 
Otettakoon käyttöön huolellisuuden ja käytöksen todistukseen. Rangaistuksen nostaminen ja 
elinkautisen vankeusrangaistuksen on oltava elinkautinen. Haluan sujuvuutta Uppsalan 
liikenteessä. Laajentaminen kaduilla ja useimpia liikenneympyröitä.  
 
Uppsala  
 
Uppsala on valtakunnan neljänneksi suurin kaupunki, 125 000 asukasta. Historia tunnistaa. 
Uppsala on läänin kaupunki Uppland, löytyy yliopisto vuodesta 1477, suurin osa Ruotsin 
University of Agricultural Sciences, arkkihiippakunnan, Uppsala Cathedral ja hyvin 
tunnettuja rakennuksia Skytteanum, Gustavianum, linna ja Linnaeus Garden. Tämä velvoittaa 
ja on tehnyt Uppsalasta, ei vain kansallisesti vaan myös kansainvälisesti tunnetun. Mutta on 
myös toinen puoli kaupunkia. Työttömyys kasvaa, ruuhkat yliopistolliseen sairaalaan kasvaa 
ja selvitettyjen rikosten määrä vähentynyt. Kun ihmisillä ei ole mitään tekemistä, on olemassa 
vaara, että he joutuvat rikolliseen uraan. Uskon että ruotsalaisen järjestelmä on paheneva 
entisestään. Rikollisilla on leikkimökki, katsokaa vain kaikki arvokuljetusryöstöjä. Ryöstöt 
ovat seuranneet toisiaan silloin tällöin. Niille meistä jotka työskentelevät ja hoitavat työnsä 
kunnolla, alamme aliarvioida Ruotsin sosiaalidemokratiaa. Olen ollut koputtamassa ovia 
kaupungissa ja saanut joitakin vinkkejä miten Uppsalasta voidaan tehdä vieläkin parempi 
kaupunki. Tässä on joitakin ideoita jotka olen kuullut sinulta äänestäjältä ja aion työskennellä.  
 
Toimiin:  
 
* Rakentaa lisää parkkipaikkoja.  
* Pidättäytymään hysteriasta, ettei kukaan koko kaupungissa saa ajaa nopeammin kuin 30 km 
/ h.  
* Rakentaa liikenneympyröitä vaarallisissa risteyksissä.  
 * Vedota paikallisen koulun henkilökunnan taidoista. 
 * Varmistaa että Uppsala pidetään vapaana graffitista ja roskaantumisesta.  
 * Poliisin nopean toiminnan joukot olisi sovitettava paremmin lisääntyviin tarpeisiin.  
 * Tiedonkulun parantamiseksi kaupunkien ulkopuolella Uppsalaa.  
 * Annetaan lisää opiskelija-asuntoja.  
 * Vähentää rakentamisen verotaakkaa. 
 * Myydä kuntien asunto- ja kiinteistöyhtiöt.  
 * Uudelleen maksut kaikille organisaatioille, jotka tuetaan verovaroin.  



 * Tarkistaa jätteiden lajittelu ja kohtuullisia maksuja.  
 * Varmista, että kaupunki on puhdas ja siisti.  
  
Knivsta: 
 
Knivstan kunnalla on porvarillinen johto ja se toimii hyvin. Ajatuksenani on ajaa kehitystä 
eteenpäin. Meillä on hyvä talous, ja nämä rahat tulisi käyttää taantuman että 
korkeasuhdanteessa voidaan säästää. 
Seuraavaa pyrin saamaan läpi kunnassa: 
* Teitten parantaminen kaupunkialueilla! Gredelbyleden, Gredelbyvägen ja Staffanin tiet ovat 
monesti korjattu. Lopulta teillä on huono laatu. Sensijaan että teitä vahvistetaan mielestäni ne 
olisi peruskorjattava. 
* Rakentamalla alkoholiliike kuntaan. Meidän ei pitäisi ajaa Uppsalaan saadaksemme 
alkoholia. Knivsta on modernin tulevaisuuden kunta ja siksi voimme investoida 
alkoholiliikkeeseen. Keskustassa on runsaasti tilaa perustaa tällainen.  
* Aloittamalla anti-graffiiti vahvuus paikallisen poliisin joka erikoistuisi etsimään sotkijoita. 
Kuntamme on pidettävä siistinä ja meidän täytyy estää kaikki Graffiitti. 
* Lisätä aukioloaikoja kirjastossa. 
* Aidata Särstabadet, järjestää aukioloajat ja hankkia hengenpelastajia. Olen ollut uimassa 
useita kertoja Särstabadetissa ja nuoret häiritsevät kun he pitävät meteliä mopoilla ja lisäksi 
nurmikko tuhoutuu kun he ajavat piittaamattomasti. Näin ei voi olla! Rantavahdit alueella 
voisi varmistaa että kukaan ei huku ja hän voi jopa estää mopoilijoita tuhoamisesta. 
* Kannustamme kansalaisia asettumaan Knivstaan. Osana tätä työtä, meidän on 
mahdollistettava muuttajia rakentamaan huviloita tänne. Meidän täytyy nopeuttaa 
rakennuslupien saamista. Tänään meillä on kaksi rakennuslupien hoitajaa mutta he eivät pysty 
tekemään kaikkia töitä kolmessa kuukaudessa. 3 kuukautta on pitkä aika odottaa 
rakennuslupaa ja sen tähden kunnan täytyy saada vielä yhden rakennusluvan hoitaja. 
 
Rahoitetaan: 
 
Useat edellä esitetyt eivät maksa, mutta se edellyttää muutoksia asetuksiin, ajatuksiin ja 
palveluun. Jos aiheutuu kustannuksia, voidaan rahoittaa, muun muassa: myymällä kuntien 
asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Tarkastetaan avustukset joita annetaan kaikille organisaatioille 
jotka tuetaan verovaroin. Tuloja matkailusta. Sponsorointi. 
* Äänestä minua vaaleissa! Minulla on parhaat edut ja antaa sinulle 7 päivän takuu. 7 päivän 
kuluessa olet saanut vastauksen minulta. 
Sinun turvasi. Hyvinvointimme. Kaikki muu on vähemmän.  
 
Jonas Dahlgren (c)  
Ottolapsi. Ruotsalainen. Eurooppalainen.  
 
 * Henkilövaalit 
Äänestysseteli ennen yleisiä vaaleja vuonna 2014 ei ole valmis, se tulee olemaan valmis 
joskus keväällä 2014. Jos minua ehdotetaan, ja jos haluatte äänestää minua, voitte rastia 
ruutuun joka sijaitsee minun nimeni edessä. Se on tässä tapauksessa erittäin arvokas rasti, 
joka voi ratkaista, jos tulen toimimaan sinun edustajana parlamentissa. 


