Hela
Norrtälje
kommun ska
utvecklas!

NORRTÄLJE

Ett lyft för hela kommunen!
Centerpartiet står för en närodlad politik. Alla
människor ska ha närhet till beslut och kunna
påverka sin vardag. Centerpartiet arbetar för att
alla ska känna sig trygga, i hemmet, i vården, i
skolan och på allmän plats.
Det handlar också om en grön, social och jordnära
liberalism. Det är vår utgångspunkt när vi formar
politiken för de kommande åren och decennierna.

Vi har en plan för klara kommunens tillväxt och
säkerställa att utvecklingen blir hållbar ur såväl ett
socialt, ekonomiskt, klimatmässigt som miljömäs
sigt perspektiv.
Centerpartiet ska fortsätta att driva en politik med
god framförhållning och en ekonomi i balans.
Välkommen till Centerpartiets Norrtälje!
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Värdefull natur
och Färsna Gård

Klimat och miljö –
mer grön tillväxt

Norrtälje kommun har en unik na
tur med odlingslandskap, betes
hagar, skogar och skärgård.

Nyckeln till en hållbar framtid är
moderna lösningar och teknisk
utveckling. Kommunen ska också
göra det möjligt för invånarna att
göra smarta klimat- och miljöval.

I kommunen finns idag mer än
100 naturreservat och åtskilliga
andra områden, som omfattas av
olika skyddsformer, till exempel
över 1300 nyckelbiotoper. Det är
bra att värdefull natur skyddas –
men nu räcker det!
Centerpartiet vill skydda kommu
nalt ägda Färsna Gård mot framti
da exploatering genom att inrätta
ett kommunalt naturreservat.
de bästa åkermarkerna ska
skyddas från exploatering.
närområdet kring Färsna Gård
ska göras till ett kommunalt
naturreservat.
Centerpartiet vill stoppa den
nya 10-åriga nyckelbiotops
inventeringen i Norrtälje 		
kommun.

I kommunen finns rika naturre
surser i form av odlingsmark,
betesmark och skogar, som bidrar
med förnybara produkter.
reningsverken bör förbättras så
att de kan certifieras.
fler pendlarparkeringar ska
byggas - även flera små längs
de större busslinjerna.
fler laddstationer ska byggas
på centrala platser i kom
munen.
kommunens fordonspark ska
fortsätta ställas om till biogas
och el.

Närodlad mat

Kultur och fritid

Mat är hälsa och livskvalitet och
har också ett pedagogiskt syfte.
Vi vill flytta matlagningen när
mare de som ska äta maten. Mat
en ska lagas med omsorg och av
bra råvaror, helst närodlade. Kött
ska komma från djur som har levt
ett bra djurliv. Lokalt viltkött är en
resurs, till exempel vildsvinskött.

Kulturens roll är att stärka männi
skor, utveckla samhället och för
djupa demokratin. Centerpartiet
vill stärka den inriktningen.

Vi vill att andelen tillagningskök i
förskolor, skolor, sjukhus och om
sorg ska öka.
andelen tillagningskök i skolor
och omsorg ska öka.
köttet i de offentliga köken ska
komma från djur som levt ett
bra djurliv.
råvaror ska i största möjli
ga utsträckning komma från
närområdet.

kultur och idrott ska vara
tillgängligt för alla oberoende
var man bor, vilka funktions
förutsättningar man har eller
vilken ekonomisk eller social
situation man befinner sig i.
kulturutbudet inom vård och
omsorg ska utvecklas.
det ska finnas god tillgång till
rid-, gång- och cykelvägar –
även på landsbygden
Faktoriet (Roslagsmuseet) ska
vara kvar i offentlig ägo.

vildsvinskött ska kunna säljas
till lokala butiker och restau
ranger.
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Vård och omsorg

Norrtälje sjukhus

Mitt i livet

äldreboenden

Alla invånare ska ha goda och
likvärdiga förutsättningar att
känna trygghet och att få tillgång
till vård och omsorg.

Kommunens Sjukhus behövs mer
idag än någonsin liksom dess
akutmottagning, som är öppen
dygnet runt 7 dagar i veckan. Vi
har de kortaste väntetiderna i
länet.

Arbete och studier som leder
till arbete är grunden till egen
försörjning och makt över eget liv.

Många har frågat efter ett tryg
gare boende på äldre dar. Vi vill
se nya mellanformer av boenden
för äldre.

Sjukhuset behöver byggas ut för
att möta den växande befolk
ningens behov.

former för integration i sam
verkan med näringslivet ska
utvecklas ytterligare.

Läkarmottagningar, barna- och
mödravårdscentraler ska finnas
över hela kommunen med gemen
samma journalsystem.
Den psykiatriska vården är sedan
länge överbelastad på grund av
ökande psykisk ohälsa, framför
allt bland yngre.
primärvård, barnavård och
mödravård samt sjukgymnast
ska finnas nära dig.
fler filialer behövs till befintliga
vårdcentraler för vård närmare
patienten.
en mammografibuss ska in
rättas.
elevhälsovården ska stärkas
i hela kommunen och perso
nalens kompetensutveckling
stödjas.
psykiatrin och barnpsykiatrin
ska stärkas.

Centerpartiet vill snarast utreda
möjligheterna att starta ett BB vid
sjukhuset.
Norrtälje sjukhus ska fortsätta
ha dygnet-runt-öppet.
Norrtälje sjukhus behöver
byggas ut.
möjligheten att skapa ett BB på
Norrtälje Sjukhus ska utredas.

stöd för sociala företag ska
utvecklas.

För de kommuninvånare som
har behov av mest stöd finns
LSS-lagen. Centerpartiet vill ge
kommuninvånare med funktions
nedsättning ökad rätt att bestäm
ma över innehållet i sitt stöd, sin
hjälp och sin service.
ersättningen för den kommu
nala assistansen ska ses över.

Centerpartiet vill att det skapas
nya boendeformer för äldre.
stöd till anhörigvårdare ska
förstärkas.
ROS ska byggas om till äldre
boende eller särskilt boende.

Företagande
Det ska vara enkelt att driva före
tag i Norrtälje kommun.
Bättre villkor för jobbskaparna.
Våra många småföretag måste
få möjlighet att växa och an
ställa fler.
Lärlingsjobb ska utvecklas i
samarbete med företag och
kommunal verksamhet.
Samverkan mellan företagen,
kommunen och arbetsför
medlingen för att fler skall
få lokala jobb.
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Staden växer

Skola och utbildning

Norrtälje stad är en tillgång för
hela kommunen. Staden har en
själ – den är vi rädda om. Staden
växer under de närmaste åren
med nya stadsdelar, vilket också
ger en mer attraktiv stadskärna
med ett bättre utbud av varor och
tjänster samt ett rikare folkliv.

Alla elever ska ha möjlighet
att lära och lyckas i skolan! Väl
genomarbetade arbetssätt ger
förbättrade studieresultat och fler
elever kan ta gymnasieexamen
med godkända betyg. Det ger
fler elever ökade möjligheter på
arbetsmarknaden.

Parkeringshus ska byggas vid
infarten till Tullportsgatan och
vid Södra infarten.
Det ska bli säkrare att cykla i
staden och i omgivande om
råden.
Alla ska inte behöva resa ut
från kommunen för att få
ett jobb. Norrtälje stad skall
stärkas som ett regionalt
arbetsmarknadscentrum.

Kommunen har många små
skolor, som kommer att finnas
kvar så länge en god utbildning
kan garanteras.
skolans kvalitet är det viktigas
te, inte vilken driftsform den
har.
satsa på mindre grupper i för
skolan.

Hela kommunen ska
leva och utvecklas!
Det viktigt är att det finns goda
möjligheter till jobb och att både
stad, landsbygd och skärgård
erbjuder goda livsmiljöer och god
service.
fler verksamhetsområden
ska planeras på flera orter
i kommunen.
bostadsbyggandet i de västra
kommundelarna kring väg 77
ska öka.
kommunikationerna mot 		
Arlanda, Uppsala och Öst
hammar ska förbättras.

Infrastruktur
Kommunens stora yta gör väg
arna till ådror i kommunens blod
omlopp liksom de ”digitala motor
vägarna” – bredbandet.
Roslagsbanan ska förlängas
från Kårsta till Rimbo.
direktbuss till Arlanda.
kommunen måste ta ett an
svar för bredbandsfiber till de
platser som de kommersiella
aktörerna inte täcker in.
kommunen ska reservera mark
och planera verksamhetsom
råden i hela kommunen.

Centerpartiet är positivt till pri
vata skolalternativ för valfrihet,
mångfald och företagande.
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Sveriges populäraste landsbygd
och skärgård

Migration och
integration

Den offentliga servicen ska vara
lättillgänglig oavsett om man bor i
skärgården, på landsbygden eller i
någon av tätorterna.

Centerpartiet verkar för ett mer
differentierat strandskydd, som
tar mer hänsyn till det faktiska
skyddsbehovet.

Inom de gröna näringarna, jord
bruk och skogsbruk, finns goda
utvecklingsmöjligheter. En specifik
bransch, som har potential att
utvecklas, är hästnäringen.

Småskaliga avloppsanläggningar
är angeläget att utveckla.

Nya svenskar berikar vår kom
mun. Det bygger dock på att
vi klarar av att integrera de
människor som kommer hit.
Studier i svenska ska därför
erbjudas från första dagen.

Betande djur håller mark öppen
för livsmedelsproduktion och
biologisk mångfald. Så behåller
vi god åkerjord i hävd så att den
ska kunna användas för odling av
livsmedel.
Välplanerade replipunkter med
bryggor, bilparkeringar och buss
förbindelser på fastlandet under
lättar.

alla beslut som tas av kommu
nen ska landsbygdssäkras.
underlätta för hästföretagare
och de som har hästen som
livsstil, exempelvis anläggning
av ridvägar samt att det byggs
ett hästcentrum.
den bästa åkermarken ska
skyddas och bevaras när nya
vägar, bostäder och industri
områden planeras.

Centerpartiet verkar för att
kommunen fortsatt ska ha en
öppen och välkomnande attityd
till de flyktingar som anländer
till kommunen.
kommunen ska underlätta för
de frivilliga krafternas delta
gande i flyktingmottagande och
etablering, det vill säga arbete,
bostad, språk och nätverk.

Ung i Norrtälje
Yngre bostadssökande behöver
bostäder till rimliga kostnader.
Centerpartiet ska också verka för
olika upplåtelseformer av boen
den.
Centerpartiet vill att kommunen
utvecklar möjligheterna till
lärlingsjobb i samarbete med
företagen.
Centerpartiet ska verka för att
bostäder byggs som ungdomar
har råd med.
Centerpartiet anser att ung
domarnas engagemang ska tas
tillvara för att kunna tillgodose
deras behov och önskemål.

åtgärder ska vidtas för att hålla
viltstammar i balans.
modern teknik för små avlopp
på landsbygden ska provas
ut och testas både avseende
enskilda avlopp och mindre
samfälligheter.
Centerpartiet verkar för ett dif
ferentierat strandskydd utifrån
skyddsbehovet.
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Swisha 150 kr till 123 421 85 33.
Skriv ditt personnummer och mejladress.

följ oss på sociala medier
facebook.com/cnorrtalje
www.centern.nu
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