
.

.

i Bjuv:s kommun

arbetar för livskraft och god service i hela kommunen

DITT FÖR
TROENDE

 FÖR OSS
 - VÅRT A

NSVAR M
OT DIG

Trygghet

Valfrihet

Framtidstro

PERSONVAL - ETT PERSONLIGT VAL

RÖSTA PÅ CENTERPARTIET 9 SEPT.



Vill du också att vi skall arbeta för detta.
Välj då CENTERPARTIET den 9 sept

Närodlad politik - Framtidstro
Närproducerad mat skall prioriteras i våra offentliga kök
Företag skall ges förutsättningar att delta i kommunens upphandlingar
Vi vill stärka människors möjlighet att bo, leva, arbeta och driva 
  företag i alla delar av kommunen
Öka tryggheten genom bättre samarbete mellan föräldrar, skola, 
  sociala myndigheter och polis 
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Miljö och hållbarhet
Hushållning av våra naturresurser och ett hållbarhetstänkande skall
  genomsyra all kommunal verksamhet
Kommunens olika transporter skall till större del utföras med elbilar
Flera laddstolpar till elbilar, som kan utnyttjas av såväl kommunens
  som allmänhelens fordon 
Förbättra utemiljön så även personer med funktionsnedsättning
  kan njuta   kan njuta av vår vackra natur   
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Ekonomi

Vi arbetar för - största möjliga kostnadseffektivitet
- tydliga verksamhetsmål
- långsiktiga investeringsplaner
- att RUT och ROT -avdragen skall behållas

Kultur - Fritid
Ideella organisationer och föreningsliv är mycket viktiga
  och vi vill på bästa sätt stödja mångfalden i hela kommunen
Väl utbyggd biblioteksverksamhet där lokalerna även kan 
  användas för olika arrangemang
Vi stödjer aktiviteter där vi kan ta del av vår vackra natur
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Alla barn skall få en bra start i livet. Vi sätter fokus på tidiga 
  insatser i både förskola och skola 
Mindre grupper i förskolan och färre elever i klasserna
Förbättring av miljön i skolmatsalarna
Skolan skall präglas av ordning och reda, studiero och
  nolltolerans mot kränkningar 

Skola - Barnomsorg
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Utveckling av olika boendeformer vilket möjliggör valfrihet
 av boende i trygga och sociala miljöer
Öka stöd och hjälp till de som vårdar sina anhöriga
Erbjud personer över 80 år plats på senior -/trygghetsboende
Bygg senior -/trygghetsboende i Bjuv och Ekeby
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Vård - Omsorg

Näringsliv - Bostäder
Snabba och enkla beslutsvägar för befintliga och nyetablerade företag
Vi vill underlätta ungdomars väg in i arbetslivet bl a genom 
  lärlingsutbildning samt lärlings -och praktikplatser
Tomter med färdiga detaljplaner för villor och flerfamiljsbostäder 
  skall finnas i alla kommundelar 
Blandad bebyggelse i områden med både högre och lägre byggnation 
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. i Bjuv:s kommun

Stig KristerNilsKerstinFredrik
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