1. Magnus Ek 24 år,
Förbundsordförande CUF, Valdemarsvik
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” Jag vill se ett hållbart, företagsamt Östergötland som hänger
samman. Sverige ska vara föredöme i klimat- och miljöpolitiken.
Med Sveriges resurser från jord- och skogsbruk ska vi göra ny
energi. Vi ska visa att det går att kombinera minskade utsläpp
med ekonomisk tillväxt. Jag vill se en växande grön ekonomi,
en fungerande infrastruktur och en väl fungerande samhällsservice i hela landet. Ett samhälle där vi har makt över våra
egna liv. Så tar vi Sverige och Östergötland framåt.”

CeNtErPaRtIeT fÖr öStErGöTlAnD
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Från vänster: Roger Sandström, Madeleine Johansson,
Ingela Fredriksson, Johan Lundgren och Kerstin Sjöberg

Tillgänglig vård
2. Muharrem Demirok 41 år, Kommunalråd, Linköping
”Östergötland ska vara Sveriges bästa län att starta och driva
företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar på
möjligheterna och inte på krångel. Jag vill se fler företag och
fler företag som växer. Det är grunden för en öppen arbetsmarknad som ger jobb och ett framgångsrecept för en lyckad
integration. Gör det också enklare att bygga i hela Östergötland
genom enklare byggregler och avskaffa strandskyddet där det
inte behövs.”

3. Birgitta Gunnarsson 50 år, Kommunalråd, Mjölby
”Jag vill att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela vårt
samhälle. Vi ska arbeta med folkhälsan som en strategisk
utvecklingsfråga. Vi måste ta tillvara varje människas förmåga
till arbete, det är en förutsättning för tillväxt i Sverige. Den
psykiska ohälsan måste tas på allvar. Det gäller både unga
och gamla. Jag vill att primärvården förändras med längre
öppettider och att äldrefrågor får större utrymme. Vi vill ha
fler aktörer inom vården för att skapa utrymme och för att
tillgodose lokala och individuella behov.”

4. Staffan Danielsson 71 år, Agronom, Linköping
”Med lång erfarenhet inom centerrörelsen och politiken är
mitt fokus på Hela Östergötland och på de äldre. Villkoren för
de äldre måste förbättras, skatterna likställas och fler trygghetsboenden tillskapas så att många fler kan erbjudas detta.
Grundtryggheten ska stärkas så att ingen ramlar mellan
stolarna, och småföretagen måste ges bättre förutsättningar
så att tillväxt och välstånd i landet kan fortsätta växa.”

Centerpartiet arbetar för en bättre grundläggande service och tillgänglighet för
alla invånare. Därför ska det förutom i Norrköpings tätort finnas bra vårdcentraler
i Kolmården, Skärblacka, Åby och Östra Husby. Vi vill förstärka resurserna och
säkerställa kompetensförsörjningen till primärvården så att alla har en fast läkarkontakt. Vård vid psykisk ohälsa måste bli mer tillgänglig, ges större uppmärksamhet, och är en del av förstärkningarna av primärvården. Vi ser Vrinnevisjukhuset som en av de viktigaste vårdgivarna i Östergötland. Där ska högkvalificerad behandling erbjudas och där ska forskning och utbildning bedrivas.

Närodlad mat
Centerpartiet vill att maten vi äter är så närodlad som möjligt. Vi vill att de
offentliga upphandlingarna ska innehålla krav att maten är producerad enligt
svenska djur- och miljöskyddsregler. Säkra livsmedel fria från antibiotika och
sträng syn på kemikalieanvändning hör till de viktigaste frågorna.

Regional tillväxt
I Östergötland finns världsledande industri och forskning. Det är viktigt att
säkerställa kompetensförsörjning och gott företagsklimat till dessa företag.
Vi vill ha en större företagsetablering och att fler företag växer. Det ger fler
jobb. Centerpartiet vill att Östergötland ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Ett levande Östergötland
Ett starkare samarbete mellan små och stora kommuner skulle gynna hela
regionen. Det är viktigt att vi inte klyver länet. Vi ska känna trygghet i att ha
varandra. Det är med trygghet vi för Östergötland framåt och låter hela
regionen leva.

Kontaktuppgifter:
Centerpartiet, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping Tel: 013 - 14 16 14
e-post: ostergotland@centerpartiet.se, www.centerpartiet.se
ÖSTERGÖTLAND
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Karin
Jonsson

Vår värdegrund
inkluderar alla människor

Kajsa
Törnqvist Netz

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden
för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal
demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och
näringsfrihet. Vi står på den enskilda människans sida med
ett tydligt underifrånperspektiv i politiken.

Christian
Widlund

Norrköping ska vara en öppen och inkluderande kommun.
Stad, samhällen och landsbygd är beroende av varandra
och måste hålla ihop.

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i småföretag. Därför vill
vi att företagen i Norrköpings kommun ska trivas och känna
sig värdefulla. Ett företagsvänligt klimat ska gälla både bland
politiker och tjänstemän. Det stärker vår konkurrenskraft.

Edvin
Hansson

Ingela
Fredriksson

• Norrköping ska ligga i topp 10 i företagarklimat

Kerstin
Sjöberg

• Möjliggör för småföretagare att delta vid upphandlingar
• Ha bra kommunikationer, bredband och annan infrastruktur
för att möjliggöra företagande i hela kommunen

• Ta fram en modell för att möjliggöra flera byggbara tomter
på landsbygden
• Utveckla boendeformer för alla åldrar även i de mindre
orterna

• Enbart förnybara drivmedel och energislag ska användas
år 2030

• Utveckla besöksnäringen så fler hittar till kommunen

• Utveckla turism i hela Norrköpings kommun

Alexandra
Asp

• Flera yrkesutbildningar för att matcha arbetsmarknadens
behov
• Våra nyanlända måste snabbare ges möjlighet till utbildning
och jobb

• Norrköping ska vara Sveriges energieffektivaste kommun

Klas
Fredrikson

Ellen Ek

• Grundtrygghet i form av vård och räddningstjänst ska gälla
var man än bor och polisen ska komma när man ringer

Erik
Darenius

NORRKÖPING

• Bruka utan att förbruka, bevara brukningsvärd jordbruksmark
• Engångsartiklar i plast ska fasas ut, ersätt med nedbrytbara
fossilfria alternativ

• Avskaffa det generella strandskyddet, behåll det i områden
med unika naturvärden
• Flera pendlarparkeringar både i staden och i våra kommundelar för att underlätta att åka kollektivt

• Fler gröna stadsmiljöer för att öka människors livskvalité

• Det ska vara rent och snyggt i hela kommunen

• Ta bort bygglovskravet för företagslokaler knutna till gårdsbyggnader på landet, det ska vara enkelt att bygga till

• Ta fram byggbar mark i våra samhällen för bostäder och
företagande

Miljöpolitiken ska präglas av resurshushållning, kretsloppstänkande, framåtanda
och nytänkande!
• Norrköping ska fortsätta att ha ambitiösa miljö- och
klimatmål

• Kommunen ska tolka lagar ur ett ”brukarperspektiv”

• Bredband och modern IT för jobb, företagande och
delaktighet i hela kommunen

Centerpartiet –
kommunens gröna röst!
Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft i en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Vi vill att det ska vara lätt att
göra rätt. Ny miljöteknik och nya innovationer ger inte bara en
bättre miljö utan skapar också flera företag och nya jobb.

Många näringar i Norrköpings kommun ser kompetensförsörjning som sin största utmaning. Här bör tillgången på
tillgänglig arbetskraft kunna utgöra en styrka om matchning
kan ske på rätt sätt.

Utveckla hela kommunen!

Lars-Olof
Johansson

Jobb och Företagande

• Värna de gröna näringarnas utvecklingsmöjligheter för bra
och säker mat, mera byggande i trä och mera förnybara
drivmedel och energi

Roger
Sandström

Per
Strålin

Bli medlem
och påverk
a!
Swisha 150
kr till
nr 123 421
85 33,
skriv person
nummer
och e-post.
centerpart
iet.se
/blimedlem

Peter
Gustavsson

Läs mer om
Centerpartiets politik i Norrköping:
www.centerpartiet.se/norrkoping
Kontakta oss gärna på tel. 011-10 06 90
Eller mail norrkoping@centerpartiet.se
Facebook.com/CiNorrkopingskommun

Johanna
Forsell

