
centerpartiet Ringamåla
kommande mandatperiod  

Allt hänger ihop
Centerpartiet har den gångna mandatperioden medverkat i 
Karlshamns kommunledning.  
 
Vi har fått gehör för många av våra samhällsfrågor t.ex. 
medverkan vid fiberutbyggnad i västra delen av Ringamåla, 
ny hårdbeläggning av vägar, skolbyggnaderna har blivit 
målade, uppröjning av mark i kyrkbyn och nya anslagstavlor.  
 
Detta har Centerpartiet lokalt arbetat för och kommer att 
fortsätta med liknande frågor.  

Din röst på (C) den 14 september gör att vi kan föra dessa 
frågor framöver. 

  

 

  
Önskas hjälp att rösta, valsedlar, skjuts m.m. kontakta: 
Arvid Edvardsson tel. 325051
Lena Häggblad tel. 0723631681
Staffan Olsson tel. 62058

Vallokal i år för Ringamåla är Möllergårdens skola.

Vi vill att förskolan ska vara kvar så länge det finns elever 
och föräldrar som ställer upp för den. 

Enskilda vägar bör underhållas bättre.  
Ett bra vägnät på landsbygden är till 
fromma för såväl åretruntboende som 
fritidsfolk och näringsliv. 

Gynna miljövänliga bränslealternativ. 
Höja reseavdragen till 23 kr/mil. 

Kommunen bör marknadsföra 
landsbygden bättre t.ex. möjligheter 
att bygga nytt även i närheten av 
sjöar. 

Kommunen ska verka för bättre 
service och underhåll av idrotts- och 
badplats. Öka anslagen till 
samlingslokaler mm 

Bättre IT och teleförbindelser. 
Fiberanslutning till alla, företagare är 
beroende av detta. 

Mer resurser skall tillföras så att 
ambulans kan nå alla inom rimlig tid. 

  

Allt börjar hos dig!  

Lena Häggblad  
Tel. 0723-631681 

Staffan Olsson  
Tel. 62058 

Mats Edvardsson 
Tel. 0454-325002 
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