
1 Caroline Schmidt, Hudiksvall
2 Jan-Erik Jonsson, Delsbo
3 Erika Söderström, Hudiksvall
4 Anton Stark, Forsa
5 Karin Hansson, Delsbo
6 Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall
7 Anna Guldbrand, Hudiksvall
8 Jörgen Bengtson, Enånger
9 Gunilla Persson, Hudiksvall
10 Mats Persson, Delsbo
11 Stina Jonsson, Hudiksvall
12 Sven Bergström, Forsa

Centerpartiets toppkandidater 
i Hudiksvall 
Rösta den 9 september 2018

Vill du veta mer gå in på 

centerpartiet.se/hudiksvall

BLI MEDLEMswisha 150 kr till nr 123 421 85 33
Skriv personnummer

och epost i  
meddelanderutan

Rösta för HELA Hudiksvalls kommun 
– Rösta på Centerpartiet!

Hållbar närmiljö, Nära samarbete 
Nära boende, Hållbar skola 

- I hela kommunen!

Valplattform 

2018



Det måste gå att leva i hela kommunen!

NÄRA BOENDE 
- Fortsätt prioritera fi berutbyggnad i hela kommunen 
- Trygghetsboende i alla kommundelar 
- Utökade LIS-områden (tillåt strandnära byggande)
- Mer byggbar mark och en enklare bygglovsprocess
- Fler bostäder för alla åldrar
- Rusta upp Resecentrum och ge det fyra väggar 

HÅLLBAR SKOLA
- Vi är inte nöjda förrän ALLA elever blir godkända
- Öka andelen närodlat i kommunens mat 
- Behåll tillagningsköken på alla skolor 
- Trygg och hållbar skolmiljö
- Ökad dialog mellan kommun och skolelever

HÅLLBAR NÄRMILJÖ
- Verka för utökad kollektivtrafi k på landsbygden
- NEJ till miljöskadlig gruvbrytning
- Fortsatt arbete för en giftfri vardag
- Främja närproducerad energi från sol, vind och vatten
- Omställning av den kommunala fordonsfl ottan
- Ge alla som vill möjlighet till en egen odlingslott

NÄRA SAMARBETE 
-  Underlätta för privata initiativ i välfärden
-  Underlätta för föreningslivet att nyttja kommunala 
 lokaler på t.ex. kvällstid 
-  Kommunen ordnar regelbundet trygghetsträffar på 
 fl era orter tillsammans med polis och invånare 
-  Medborgarkontor i alla kommundelar 
-  Ta vara på kompetensen hos nyanlända t ex genom 
 praktikplatser i kombination med utbildning
-  Förbättrat samarbete mellan kommunen, föreningarna 
 och företagen 

Hudiksvalls kommun har antagit en vision om att kommunen ska ha 50 000 invånare 2050, 25 000 personer
i tätorten Hudiksvall och 25 000 personer i övriga delar av kommunen.  Då behövs…

HUDIKSVALL


