Mönsterås kommun behöver sin
landsbygd och de gröna näringarna
Centerpartiet kommer alltid att värna landsbygden. Vi vet var
maten och den viktiga skogsråvaran kommer ifrån. På
landsbygden finns kraft och entreprenörskap som vi måste ta
till vara. Det vill vi göra med en handfast och närodlad politik.
Bygga bredband på landsbygden.
I Mönsterås kommun bygger vi bredband på landsbygden med
samma avgift som i tätorterna. Vi har byggt ut fibernätet på
landsbygden nästan dubbelt så mycket som övriga Kalmar län. Vi vill
fortsätta utbyggnaden i minst samma takt. 2020 ska 95% av
kommuninvånarna ha möjlighet att ansluta sig till fiberkabel.

Det ska vara lätt att göra rätt
Kommunen är även en myndighet som hanterar tillsyn och olika
tillstånd. Inom dessa områden är det viktigt att vi samverkar med
företagen för att hitta lösningar utan att göra avkall på lagar och
regelverk. Där det finns en vilja finner man också en väg.
Vi säger nej till Kilometerskatt
Den nuvarande regeringen får stöd av Sverigedemokraterna i sitt
arbete för att införa kilometerskatt på tunga lastbilstransporter.
Förslaget är förödande för t.ex. skogsindustrin som drabbas av
ökade kostnader och därmed minskad konkurrenskraft. Vi säger nej
till alla former av skatt på avstånd. Däremot ska vi minska
utsläppen.
Vi värnar våra enskilda vägar

Bra mat i skolor och äldreomsorg.
Svensk mat är producerad med hårda krav på miljöhänsyn,
läkemedelshantering och djurskydd. Mönsterås kommun ställer
sedan länge samma krav på maten till skolor och äldreomsorg som
ställs på den svenska bonden. Vi anser att allt annat är hyckleri.
Centerpartiet vill fortsätta ställa dessa krav och underlätta för
närodlade produkter i den offentliga upphandlingen.

Med jämna mellanrum kommer det upp förslag som hotar att
försämra för vägarna på landsbygden. Centerpartiet vet att bra
vägar är en förutsättning för att kunna bo på landet och är emot
alla sådana försämringar.
Stödjer förnyelsebara drivmedel från skog och mark
Den svenska skogen och åkermarken har gett oss mat och energi så
länge människor har levt i vårt land. Genom att använda dessa
resurser på ett klokt och effektivt sätt kan vi producera mycket mer,
på ett uthålligt sätt, än vi gör idag. Biogas från gödsel och bränsle
från skogsavfall är goda exempel på detta. Det är en utveckling vi
kommer att stödja. Centerpartiets mål är alltid att bruka utan att
förbruka.

Centerpartiet värnar
landsbygden

Vi vill satsa på
landsbygden
Det är därför du håller det här utskicket i
din hand

