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STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ

BäST OckSÅ I vARDAGEn

POPuläRASTE hEmSTADEn

STADSlIv

Ömsesidig respekt

FÖREGÅnGARE I klImATARBETE

Om det var jag som valde Borgå eller Borgå som valde mig har
egentligen ingen betydelse. Här lever jag min dröm, för jag känner
igen mig i stadens gamla gränder. Jag förälskar mig i åstranden,
stadens restauranger och de små butikerna. Här kan jag gå som
turist eller träffa vänner om och om igen. Borgå valde mig eller
jag Borgå, eftersom vi delar samma värderingar, och staden ger
mig utrymme att förverkliga dem på mitt eget sätt. Vi uppskattar
det goda och det vackra, och tillsammans skapar vi en hållbar
morgondag. Vi attraheras av stadslivets myller. Vi njuter av barnens
skratt, goda smaker och möten mellan olika människor. Vi kopplar
av i naturen, på en utflykt i höstskogen. Vi låter skärgården berätta
sin historia och byarna bjuda oss till sig.

Populäraste
hemstaden
Borgå är en tvåspråkig, stämningsfull och färgrik stad.
Staden har ett utmärkt rykte och den drar nytta av sitt läge i
metropolområdet, nära en internationell flygplats. Staden lockar
nya invånare, kunnigt yrkesfolk samt konkurrenskraftiga och
miljövänliga företag. Stadens invånarantal växer tydligt.
Borgå får ett flyttningsöverskott av barnfamiljer, yrkeskunniga
människor för näringslivets behov och invandrare.

Finlands trivsammaste och attraktivaste hemstad
Vi livar upp stadens centrum, bygger ut det och gör det tätare samt utvecklar
bycentrumens livskraft. Vi erbjuder mångsidiga boendemöjligheter till ett rimligt pris samt bostadsområden och tjänster som lockar inflyttare. Vi ser till att
staden kan skaffa enhetliga markområden som tillväxten förutsätter. Borgå
stad är en attraktiv arbetsgivare.
Framgångsrika och växande företag
Vi utvecklar livskraftspolitiken och utbildningen utifrån de behov som regionens företag har. Företagens verksamhetsförutsättningar syns i stadens
beslutsfattande. Vi skapar förutsättningar för en framgångsrik cleantech- dvs.
miljöverksamhet. Vi utvecklar året-runt-turismen. Vi utnyttjar vår skärgårds
unika attraktionskraft, bland annat genom att stödja entreprenörskap. Vi upprätthåller en levande landsbygd.
Ansvarsfull ekonomi och ägarpolitik
Stadens lokaler är i gott skick och används effektivt. Vi kommer att balansera stadens ekonomi under de första åren av 2020-talet. Stadens skuldtillväxt
stannar upp och nya investeringar finansieras huvudsakligen genom inkomstfinansiering. Beskattningen av invånarna kommer att förbli på en konkurrenskraftig nivå i förhållande till kommunerna i Nyland. Hela stadskoncernen deltar samfällt i att genomföra stadsstrategin.
Utveckling till östnyländsk knutpunkt i suget från metropolområdet
Borgå är starkt kopplat till metropolområdets utveckling och pendlingsregion.
Vi främjar stadens självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser och utvecklar
förutsättningar för smidig mobilitet och pendling, exempelvis genom anslutningsparkering. Vi verkar aktivt för att få en banförbindelse till Borgå.
Aktiv påverkan
Vi stärker Borgås ställning i den nationella och internationella utvecklingen
genom att påverka och skapa nätverk. Vi verkar i samarbete med kommunerna i östra Nyland och effektiviserar den gemensamma intressebevakningen. Vi stödjer det positiva varumärket Borgå genom aktiv kommunikation
och marknadsföring.

Bäst också
i vardagen
Borgå är en trivsam och trygg stad där tjänsterna kan fås på två
språk. Invånarna uppskattar stadens mångsidighet och närhet
till naturen och bär aktivt ansvar för välbefinnande och säkerhet
för människor i alla åldrar samt för den gemensamma miljön.

En enkel och smidig vardag
Borgå har mångsidiga tjänster som invånarna enkelt kan
använda på finska och svenska och allt oftare på engelska.
Vi förnyar staden och dess tjänster fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi ger stöd och vägleder
invånarna att sköta ärenden självständigt och säkert i den
digitaliserade världen.
En stad för lärande och växande
Borgå är en barnvänlig stad. Kvalitativ utbildning och småbarnspedagogik skapar förutsättningar för växande, välbefinnande, deltagande och stadens konkurrenskraft. Vi
anordnar utbildning i trygga och hälsosamma inlärningsmiljöer. Vi tar också hänsyn till ett ökat internationellt
utbildningsbehov. Människor i alla åldrar har mångsidiga
hobbymöjligheter till ett rimligt pris.
En trygg, välmående och jämlik stad för invånarna
Vi utvecklar tryggheten i staden och förhindrar tillsammans
utslagning och ojämlikhet bland invånarna. Vi stöder aktiv
åldrande med tonvikt på hälsofrämjande åtgärder. Vi satsar
på förebyggande arbete.
Smarta möjligheter för att röra sig i vardagen
Vi utvecklar tillgängligheten i stadsmiljön för personer i alla
åldrar. Vi gör kollektivtrafiken och den lätta trafiken smidigare. Vi ser till att det finns olika utomhusaktiviteter och tar
hand om grönområdena. Vi gör Borgå till en fungerande
cykelstad där man utan besvär kan ta sig till arbetet, butiken och hobbyerna med cykel. Vi främjar innovativa hållbara trafiklösningar och stadscykling året om och bygger
nya cykelvägar.
Invånare som aktivt bär ansvar för sitt välmående
Invånarna i staden kan agera aktivt i sitt eget grannskap
i lokala gemenskaper och föreningar. Invånarna skapar
gemenskaper och staden erbjuder många slags möjligheter
för verksamheten.

Stadsliv
Borgå har framgång, växer och utvecklas genom
gemensamt agerande i en öppen och inspirerande anda.
Staden har mångsidiga, lockande och gemenskapsbaserade
verksamhetsmöjligheter. Invånarna och turisterna trivs
i det levande stadscentrumet och i de aktiva byarna.
Vi drar nytta av de möjligheter som den tekniska
utvecklingen ger för arbete och tjänster.

Ett trivsamt, levande och attraktivt stadscentrum
Vi ska ta in mera ”stad” i Borgå: liv och rörelse, evenemang, verksamhet och kultur. Vi utvecklar nationalstadsparken på ett hållbart sätt.
En stark anda att agera tillsammans
Vi stödjer utvecklingen av kreativ växelverkan. Vi skapar
öppna och gemensamma rum för arbete, växelverkan,
hobbyer och lärande. Offentlig sektor, läroanstalter, föreningar, företag och invånare kan tillsammans ta fram och
prova på nya idéer och möjligheter till affärsverksamhet.
I den digitala förändringens framkant
Staden stödjer en kultur för digital förändring. Vi drar
aktivt och fördomsfritt nytta av de möjligheter som nya
teknologier och innovationer ger. Vi öppnar stadens datareserver och utvecklar kunskapsledningen. I Borgå centrum
finns det snabba trådlösa förbindelser.
Modiga försök
Vi främjar försökskultur och möjliggör försök för stadens
invånare och företag. Vi är staden som är nationellt och
internationellt känd för att våga. Staden har en öppen,
smidig och kunskapsbaserad beslutskultur som erbjuder
alternativ.

Föregångare
i klimatarbete
Borgå är känt för kolneutralt boende, hållbara samhällsplanerings-,
energi-, kollektivtrafik- och pendlingslösningar liksom också för Sköldviks
kluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi. Skolorna, daghemmen,
hushållen och företagen i Borgå lever en hållbar vardag och medverkar
aktivt till att främja miljö- och klimatmål. Klimatarbetet ger Borgå större
välmående, en hälsofrämjande stadsmiljö och lockande tjänster för
invånare och turister.
En kolneutral stad
Borgå utvecklas till en föregångare i kolneutralt boende. Med hjälp av planläggning skapar vi ett tätt och energieffektivt samhälle
samt förutsättningar för områden som är oberoende av privatbilism. Med hjälp av kompletterande byggande gör vi staden tätare så att
grönområdesförbindelserna och närheten till
naturen bevaras. Vi främjar byggnadernas livscykeleffektivitet och deras egen energiproduktion samt användning av förnybar energi. Vi
tar hänsyn till klimat- och miljömål samt naturens mångfald i stadens upphandlingar, beslut
och tjänsteproduktion. Vi söker nya tankar för
klimatarbetet hos internationella samarbetspartner och nätverk. Vi delar aktivt med oss av
vårt kunnande.

En hållbar vardag
Vi stödjer invånarnas hållbara levnadssätt och
uppmuntrar invånarna aktivt att göra miljövänliga val. Vi profilerar oss som en stad för
hållbar rörlighet med en fungerande mataroch kollektivtrafik, samåkning och rörlighet
som en tjänst.
En stad med cirkulär ekonomi
Borgå är en stad som främjar cirkulär ekonomi.
För företag erbjuder en cirkulär ekonomi nya
affärsmöjligheter och för invånarna möjlighet
att göra hållbara val.

