
Låt inte Sverige klyvas
Egentligen har hela Sverige möjligheter 
att växa, men så är det inte idag. Medan 
storstäderna har tillväxt kämpar andra i 
motvind. 

Vi måste vända utvecklingen och då är fler 
jobb det viktigaste av allt. När människor 
jobbar och betalar skatt finns resurser till 
vård, skola och omsorg. Finns det jobb så 
flyttar folk in och hjulen börjar snurra.

Centerpartiet vill sänka kostnaderna för att 
nyanställa. Det skulle ge över 12 000 nya 
jobb på landsbygden. 

Hur många jobb i din kommun? 

Kolla på www.centerpartiet.se/jobbkartan 
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Välkommen till centerpartiet.
Centerpartiet är en folkrörelse som samlar och 
engagerar människor som tillsammans vill arbeta för 
våra idéer.

Tillsammans med våra syskonorganisationer - 
Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund 
och Centerstudenter - är vi idag nästan 40 000 
medlemmar.

Centerpartiet finns i hela landet och vi är med och 
styr 142 kommuner och 8 landsting/regioner. 
Mellan 2006-2014 satt vi i regeringen som en del 
av Alliansen.

Vill du engagera dig och vara med och påverka 
samhället?  

Bli medlem!
Fyll i formuläret på www.centerpartiet.se/blimedlem 
eller skicka ett sms till 726 72: Skriv CENTERPARTIET 
(mellanslag) PERSONNR (mellanslag) MAILADRESS så 
får du en betalningsavi hemsänd med posten.
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