Det här är
Centerpartiet
i Torsås kommun

ett hållbart val för dig!
Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart,
inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med
kommunens invånare, föreningslivet och det lokala näringslivet.
En stark kommunal ekonomi bygger på ett lokalt livskraftigt nä
ringsliv och företagsamma invånare.
Livet på landet innebär att vardagen ska vara enkel och trygg,
dvs. närhet till barnomsorg och skola, god vård och omsorg, bra
kommunikationer, utbyggt bredband till företagen och surfande
invånare, service i form av närhet till lokal handel.

Flertalet av centerns kandidater till valet 2014.
Bakre raden: Hasse Thörn, Åsa Haglund-Rosenborg, Östen Barrdahl, Maria Karlsson,
Magnus Rosenborg, Anita Petersson, Christofer Johansson, Per-Olof Norén
Främre raden: Marcus Johansson, Eva-Kristina Berg, Jonas Fransson, Frida Portin,
Linda Eriksson, Lisa Klasson

Ett hållbart val – Torsås kommun

Vi har en bygd med fantastisk miljö, såväl kust som öppna land
skap och täta skogar. Vi strävar efter att gemensamt vårda hela
vår kommuns olikheter. Landsbygdsutveckling i form av:
• Jobb och företagande
• Förskola och skola
• Välfärd och Trygghet
• Miljö och Samhällsbyggnad
• Det öppna samhället
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Närodlad politik
Närodlad politik får hela Sverige att leva! För centerpartiet är den
lokala nivån viktig. Det handlar om att skapa förutsättningar för
att leva, bo och arbeta i Torsås kommun, dvs en levande bygd i
utveckling. Du som väljare har möjlighet att påverka din vardag.
Vad innebär detta för dig som väljare?
• Beslut fattas med hjälp av dina synpunkter.
• Samarbete och dialog för att skapa långsiktiga beslut.
• Tydligare information till dig som invånare.
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Jobb och företagande

förskola och skola

Jobben är grunden för vår kommuns utveckling. Vårt näringsliv
har under de senaste åren skapat en fantastisk entreprenörsanda
som är grunden för den utveckling vi har idag.

Med barnen i fokus bryr vi oss om deras framtid. Närhet, kvalité,
omtanke och småskalighet är ledstjärnor för barnomsorg och
skola i Torsås kommun. Det är viktigt att våra barn ges förutsätt
ningar att nå goda kunskapsresultat, stimulans för sin personliga
utveckling och att vi har behöriga lärare med hög kompetens.

Centerpartiet vill genom ett förenklat samarbete mellan företag
och kommun öka tillväxt och nya arbeten inom olika branscher.
Detta är en av grundstenarna för att framgångarna i vår kommun
ska fortsätta.
Vad innebär detta för dig som företagare?
• Öppenhet och bättre service mellan kommun och företag.
• TFC (Torsås Företagscentrum) ska arbeta mer mot
mindre företag.
• Praktiksamordnare som stöd till företag som tar emot
praktikanter.
• Stödja nya företagare med vägledning (mentor).
• Utveckla samarbetet mellan Linnéuniversitet och näringslivet.
• Värna om de gröna näringarna och närproducerade produkter.
• Fortsatt utveckling av besöksnäringen.
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Torsås kommun har bra förskolor och skolor, detta visas i olika
undersökningar. Däremot behöver den yttre och inre arbets
miljön förbättras på flera av våra förskolor och skolor. Allra högst
prioritet har högstadiet i Torsås.
Vi betyder detta för barn och ungdomar?
• Ett modernt och trivsamt högstadium skapas genom det
framtagna förslaget på en om-, till-, och nybyggnad.
• Bättre arbetsmiljö på våra förskolor och skolor.
• Vi planerar och arbetar för att kunna erbjuda platsgaranti
inom barnomsorgen på önskad ort.
• Behåller mellanstadiet på våra ytterskolor.
• Behåller våra tillagningskök på respektive ort.
• Behörig och välutbildad personal.
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välfärd och trygghet

miljö och samhällsbyggnad

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet,
jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla.

Centerpartiet har alltid arbetat aktivt för vår miljö. Det lokala miljö
arbetet måste vidareutvecklas för att klara framtida miljömål.

En väl fungerande mobiltäckning, bredband och postservice ger
trygghet och är förutsättningen för god livskvalitét och före
tagande i vår kommun.

Exempelvis:
• Energieffektivisera kommunens lokaler.
• Kommunal miljövänlig bilpark.
• Värna om både kust- och inlandsmiljö.
• Vår vardag ska vara fri från gifter, speciellet för våra barn.

Vi innebär detta för dig som kommuninvånare?
• Familjecentral*
• Hemsjukvårdsteam för att öka tryggheten i hemmet.
• Trygghetsboende med bra service.
• En väl fungerande hälsocentral.
• En närvarande polis och en effektiv räddningstjänst.
• Vi planerar och arbetar för bredband i hela kommunen.
* Familjecentral är en mötesplats för barn och barnfamiljer där barn- och mödra
hälsovård, elevhälsa, skolhälsovård, socialtjänst och öppen förskola samlas.
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Centerpartiet i Torsås arbetar för att bli en attraktivare kommun att
leva och bo i. För att öka inflyttningen innebär detta lokalt att vi:
• Erbjuder olika boendeformer.
• Underlättar att bygga nytt.
• Marknadsför lediga tomter.
• Skapar trevliga offentliga miljöer.
• Arbetar för tätare bussförbindelser inom kommunen,
men också till Kalmar och Karlskrona.
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det öppna samhället
Centerpartiet strävar efter öppenhet och frihet. Vi tar avstånd
från all typ av diskriminering och främlingsfientlighet.
Kommunens rika föreningsliv skapar attraktiva och aktiva sam
hällen. Föreningslivet ger personlig utveckling, social gemen
skap, integration, demokratisk fostran och kreativt skapande.
Att ge alla en chans att få tillgång till kulturvärden och skapande,
det är en självklar del av det offentliga uppdraget.
Lyssna och samarbeta med kommunens ungdomar.
Vad innebär detta för dig som kommuninvånare?
• Kommunen ska ha en öppen dialog med invånarna.
• Förbättra samarbetet med föreningslivet.
• Utveckla nya digitala mötesplatser och forum med hjälp
av informationsteknologi.
• Nyinflyttade i Torsås kommun ska känna sig välkomna.
• Jämställdhet är en förutsättning för ett fritt och öppet samhälle.
• Skapa ett rikare kulturliv.

Ett hållbart val – Torsås kommun

Ordförande: Eva-Kristina Berg
Tel: 073-83 51 441, eva-kristina@telia.com
Hemsida: centerpartiet.se/Lokal/Torsas
Följ oss på facebook – fler nyheter!
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Välkommen att kontakta oss!

