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VI VILL FRAMÅT!

Att vi är olika skall vi se som en rikedom – tillsammans 
kan vi utveckla vår fina kommun. Centerpartiet månar om 
det öppna landskapet och en levande landsbygd. Vi väger 
alltid in miljö- och hälsoaspekter i alla beslut.
Centerpartiet är det öppna partiet. Vi vill se en kommun 
med ekonomi i balans och där kommuninvånarna känner 
sig delaktiga i kommunens beslut. Älvkarleby kommun 
behöver en ny ledning med centerpolitik.
Det lokala näringslivet är avgörande för välfärden och 
kommunens arbetstillfällen, framförallt för ungdomar.
Centerpartiet är småföretagarnas parti.

Centerpartiet i Älvkarleby jobbar för att:
• Kommunen ska underlätta för småföretagarna genom mer 

flexibilitet och mindra byråkrati.
• Kommunen skall vid upphandling gynna lokala företagare.

KOMMUNVALET

Gunnar Östlund, Birgitta Tunholm, Gunn Johansson, Clarrie Leim och Agneta Lundgren



BARNEN ÄR VÄRDA KVALITET
Centerpartiet i Älvkarleby jobbar för att:
• Kommunens förskolor skall vara giftfria.
• Riktig mjölk och smör skall serveras på våra för- och grundskolor.
• Lärarna ska kunna fokusera på undervisning och inte byråkrati.
• Kommunen ska bistå skolan med lösningar som ger lärare och 

elever arbetsro.
• Resurserna till idrottsplatserna i kommunen skall fördelas mer 

jämlikt.

OMSORG MED RESPEKT OCH VÄRDIGHET
Centerpartiet i Älvkarleby jobbar för att:
• Alla offentliga lokaler inklusive våra skolor ska göras tillgängliga 

för alla.
• Det skall finnas en god arbetsmiljö inom vård/omsorg och 

hemtjänst. Vi vill att ”delade turerna” tas bort, kontinuerlig ut-
bildning av personalen skall genomföras och större delaktighet 
mellan boende, personal och överordnade skall gälla.

KOMMUNVALET



TRYGG OCH ATTRAKTIV BOENDEMILJÖ
KOMMUNVALET

Centerpartiet i Älvkarleby jobbar för att:
• ”Trygghetsboende” snarast ska byggas i Älvkarleby.
•  Upprustning sker av utemiljöer och badplatser i hela kommunen.
• Ett tryggt samhälle bl a genom mobila ordningsvakter och bättre 

belysning vid våra resecentra.
• Utöka möjligheten till pendling för kommunens tillväxt.
•  Vi kräver att ”beställningstrafiken” ska kvarstå.



SVERIGE BEHÖVER NÄRODLAD POLITIK!
RIKSDAGSVALET

Vår topp tre till riksdagen är kandidater med lång politisk
erfarenhet som har fokus på att utveckla hela Uppsala län.

3. Anne Lennartsson,
Uppsala
Jag är distriktsord-
förande för Center-
partiet i Uppsala län.
Mindre pekpinnar och 
mer möjligheter att 
välja och bestämma 
mer i vardagen är en 
av mina drivkrafter. 
Fler företag och att se 
landsbygdens potential 
och utveckling är
viktigt.
- Närproducerad mat
skapar jobb och tillväxt 
i hela länet.

1. Solveig Zander,
Enköping
Jag är idag riksdags-
ledamot och sitter i 
socialförsäkringsut-
skottet. Sociala frågor 
ligger mig varmt om 
hjärtat. Jag är även 
ledamot i pensions-
gruppen.
- När livet förändras,
man blir förälder, sjuk
eller åldras ska vi tryggt 
veta att samhällets 
stöd finns. Alla ska vara 
trygga i tillvaron hela 
livet.

2. Catarina Deremar,
Tierp
Med många års erfar-
enhet från kommun-
politiken är en plats i 
riksdagen både lock-
ande och utmanande. 
Företagarfrågor
och arbetsmarknad 
intresserar mig särskilt.
- Ungas möjligheter
till sitt första jobb ser
jag som en prioriterad
fråga. Då krävs ett
blomstrande näringsliv.

Hör gärna av dig till våra kandidater:
solveig.zander@riksdagen.se
catarina.deremar@centerpartiet.se
anne.lennartsson@centerpartiet.se



REGIONEN BEHÖVER NÄRODLAD POLITIK!
REGIONVALET

Trygghet är att veta att vården finns där när vi behöver den. Att
barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi är sjuka 
och att fler får chansen till fast läkarkontakt.

Uppsala län är ett växande län. Det behövs tillgång till akut sjukvård 
dygnet runt och att det finns ambulanssjukvård på likvärdig nivå i 
hela länet. Vi behöver värna om alla våra vårdcentraler och distrikts-
sköterskemottagningar, de behövs för en levande landsbygd.

Vi ser gärna små personägda vårdmottagningar med kanske bara en 
läkare och en sjuksköterska, det skulle ge förutsättningar att bedriva 
vård även i de mer glest befolkade delarna av vårt län.

Vi har som mål en fossilfri kollektivtrafik från år 2020. Det behövs
väl utbyggd kollektivtrafik som når alla tätorter i länet. Det viktigaste 
i länets infrastruktur är vägnätet. För att förbättra restiderna vill 
därför Centerpartiet att det finns trafiksäkra vägar av bra standard 
i hela länet. Det innebär exempelvis att väg 288 ska byggas färdig 
och att 272 ska byggas med mötesfri standard. Vi vill att dalabanan 
byggs ut för ökad trafik med fler tågstopp mellan Sala och Uppsala. 
Vi ser gärna att en folkhögskolefilial till Wik startas i länets norra del.

Vårt länsprogram går att läsa på
centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala-regiongrupp/startsida



REGIONVALET

Annika Krispinsson, 
Heby

Nenne Jonsson, 
Skutskär

Jag vill jobba för en närmare vård
• Den vård som finns närmast människor
 – primärvården – behöver byggas ut och vi måste få
 fler läkare att vilja jobba där.
• Gör det möjligt att driva mindre vårdenheter.
• Vi behöver flytta vård som inte behöver utföras på
 sjukhus till primärvården.
• Fler mobila team så att man genom hembesök kan 

få hjälp av sjukvården.
• Fler närvårdsplatser i samarbete med kommunerna.

JAG VILL ARBETA FÖR GOD TILLGÄNGLIGHET
• Jag tycker att det finns mycket kvar att göra vad det 

gäller decentralisering i vår region och vill jobba för
 att alla ska erbjudas samma service och tillgänglighet
 oavsett vem man är och var i regionen man jobbar
 och bor.

Inga Alm, Alunda

JAG VILL ARBETA FÖR EN NÄRA VÅRD
• En hälso- och sjukvård där primärvården med våra 

vårdcentraler är navet som ska bevaras och utvecklas.
• Folkhälsa och förebyggande arbete måste prioriteras 

hos såväl ung som gammal.
• Samarbete med kommunerna är nödvändigt för en 

fungerande närvård – för patienternas bästa.
• Diagnostik av ärftliga sjukdomar 

ska göras genom allmän screening.

Sara Sjödal, Tierp

Jag vill arbeta med att göra nytt och annorlunda
• Stora utmaningar som ökande vårdbehov och
 kompetensbrist i kombination med begränsade
 resurser kräver nya lösningar.
• Politiken måste arbeta mer med förbättringsfrågor, 

det handlar inte om att springa fortare det handlar 
om att göra annorlunda.

• Regionen måste bli effektivare, en bättre arbets-
 givare och arbeta brett med hållbar och regional
 utveckling för att alla delar av regionen ska nå sin 

fulla potential.



Information finns även på hemsidan:
www.centerpartiet.se/alvkarleby.

VÄLJ FRAMÅT!  
VÄLJ CENTERPARTIET  

DEN 9 SEPTEMBER 2018!

Clarrie Leim Agneta Lundgren Gunn Johansson

TILLSAMMANS TAR VI ANSVAR  
FÖR SAMHÄLLET!

Vill Du veta mera om  
Centerpartiet i Älvkarleby kommun?

Kontakta gärna:
Clarrie Leim, 070 327 28 81

Agneta Lundgren, 070 643 74 26
Gunn Johansson, 070 130 33 10

ÄLVKARLEBY KOMMUN
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