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Den populäraste hemstaden.
Borgå är en tvåspråkig, vacker, gammal och idyllisk stad.
Staden har ett utmärkt rykte och den drar nytta av sitt läge på
metropolområdet och i närheten av en internationell flygplats.
Stadens invånarantal har växt stabilt tack vare flyttningsrörelsen
och nativiteten. Invandringen har fått en större betydelse såsom
också i andra stora städer. Tillväxten har dock saktat av och
antalet äldre stiger snabbt.
Regionernas framgång bygger på tillväxt – förutsättningar för
Borgås tillväxt måste säkerställas också i framtiden.

Den populäraste hemstaden
•

Finlands trivsammaste och dragningskraftigaste hemstad.
Borgås invånarantal växer stabilt. Vi får en flyttningsvinst från barnfamiljer, experter som områdets näringsliv behöver och från
invandrare. Vi utvecklar mångsidiga boendemöjligheter med skäliga priser samt dragningskraftiga bostadsområden och tjänster
som lockar inflyttare. Vi ser till att staden kan skaffa enhetliga markområden som tillväxten förutsätter. Borgå stad är en
dragningskraftig arbetsgivare.

•

Tillväxten i draget av metropolområdet som en knutpunkt för östra Nyland.
Borgå är starkt knuten till metropolområdets utveckling och pendlingsregion. Vi utvecklar förutsättningar för en smidig
pendeltrafik, såsom anslutningsparkeringen samt funktionaliteten och trivseln av den västra infartsleden.

•

Framgångsrika och växande företag.
Vi utvecklar livskraftspolitiken och utbildningen med beaktande av de behov som företagen i området har. Vi utvecklar året runtturism tillsammans med turismföretagare.

•

Mångsidig intressebevakning.
Borgå påverkar och skapar nätverk för att stärka stadens ställning i den nationella utvecklingen. Vi stärker stadens
intressebevakning och stöder en positiv bild (varumärke) av Borgå genom en aktiv kommunikation och marknadsföring.

•

Ansvarsfull ekonomi och ägarpolitik.
Stadens verksamhetslokaler har en bra kondition och används effektivt. Stora bygg- och saneringsprojekt förläggs och
dimensioneras så, att de inte oskäligt ökar stadens skulder. Nettoinvesteringarna ska i genomsnitt vara högst så stora som
årsbidraget. Vi behåller invånarnas skattetryck på en konkurrenskraftig nivå jämfört med kommunerna i Nyland.

Bäst även i vardagen.
Borgå är känd som en mysig, trivsam, trygg och lugn stad
där tjänster kan fås på två språk. Invånarna uppskattar
också stadens mångsidighet, rymligt boende, naturens
närhet samt idrotts- och motionsmöjligheter. Att staden är
tvåspråkig skapar en stark grund för att staden blir
internationell.

Bäst även i vardagen.
•

En enkel och smidig vardag.
Borgå har mångsidiga tjänster som invånarna (även pendlare) enkelt kan använda på finska och svenska och allt
oftare även på engelska. Staden känner invånarnas behov, reformerar tjänster innovativt och utvecklar dem
tillsammans med invånarna.

•

En barnvänlig och trygg stad.
En högklassig utbildning och småbarnspedagogik skapar förutsättningar för ett bra liv och sysselsättning. Vi
förebygger tillsammans marginalisering och ojämlikhet av invånarna.

•

Smarta möjligheter till framkomligheten i vardagen.
Vi ska göra Borgå till Finlands ledande cykelstad där man kan ta sig till arbetsplatsen och hobbyklubbar och göra
uppköpen enkelt med cykel.

•

Invånare som aktivt bär ansvaret för sitt välmående.
Staden stöder invånarnas frivilliga verksamhet och gemenskapskänsla samt möjligheter att delta i frivilligarbete.
Stadens beslutskultur utvecklas så, att den blir öppen och smidig, erbjuder alternativ och bygger på kunskap.

#stadsliv
Digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen förändrar
också arbetets och tjänsternas karaktär. Rörligheten av
människor, varor och kunskap blir snabbare och betydelsen
av avstånden minskar. Tillgången på tjänster blir bättre och
samtidigt öppnas det också möjligheter för helt nya slags
tjänster.
Vi lyckas, växer och utvecklas genom att agera tillsammans i
en öppen och uppmuntrande atmosfär.

#stadsliv
•

Ett trivsamt, levande och dragningskraftigt stadscentrum.
Vi ska ha mer ”stad” i Borgå: liv, stadskultur, verksamhet och evenemang.

•

En anda att agera tillsammans.
Vi möjliggör utvecklingen av tillväxtfrämjande kreativ växelverkan där offentliga aktörer, läroanstalter,
föreningar, företag och invånarna tillsammans kan utveckla och prova nya idéer, tjänster och möjligheter till
affärsverksamhet. Hela stadskoncernen deltar endräktigt i att verkställa stadsstrategin.

•

I toppen av den digitala förändringen.
Borgå stöder en kultur för digital förändring samt utnyttjar fördomsfritt möjligheter som digitaliseringen och
den artificiella intelligensen för med sig. Vi öppnar stadens datalager och utvecklar kunskapsledningen. Vi
förser de offentliga lokalerna med snabba trådlösa nät.

•

Modiga försök.
Staden främjar försökskultur och möjliggör olika försök som stadens invånare gör. Vi reserverar i budgeten en
årlig separat finansiering för försök som anknyter till strategin.

Föregångare i klimatarbetet.
Borgå har arbetat mångsidigt för att dämpa klimatförändringen och för att
utveckla en stad som är hållbar med hänsyn till miljön. I Sköldvik ligger ett av
Finlands mest betydande kluster för cirkulär ekonomi. Vi har utvecklat en ny
slags modell för hållbar samhällsplanering där tätare byggande, lättare
trafikregleringar och nya energilösningar stöder ett energieffektivare boende.
Borgå har också den grönaste, dvs. helt biobaserade fjärrvärmen i Finland.
I framtiden vill Borgå vara en internationell föregångare i klimatarbetet.

Föregångare i klimatarbetet
•

En kolneutral stad år 2040.
Borgå utvecklas till en föregångare i kolneutralt boende och träbyggande. Med hjälp av kompletterande
byggande gör vi staden tätare så, att grönområdesförbindelser och närheten till naturen bevaras. Vi
främjar utnyttjande av förnybar energi.

•

En park för bioekonomi och cirkulär ekonomi i världsklass.
Vi stöder utvecklingen av Sköldviks kluster för cirkulär ekonomi till en park för bioekonomi och cirkulär
ekonomi i världsklass. Vi söker nya tankar för klimatarbetet hos internationella partner och nätverk. Vi
delar aktivt med oss av vår kompetens.

•

En hållbar vardag.
Invånarna har det lätt att göra hållbara val. Vi tipsar invånarna aktivt om miljövänliga levnadsvanor. Vi
främjar miljövänlig rörlighet, såsom gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och mobilitet som tjänst (MaaS).

