Tio anledningar att rösta på Centerpartiet

BÄSTA BLOMSTERMÅLABOR!
Centerpartiet vill att hela kommunens
ska leva och utvecklas, såväl tätorter som
landsbygd. Blomstermåla är en fantastiskt fin
ort med många företag och arbetstillfällen,
god service och god miljö med närhet till
fina rekreationsområden i ”kommunskogen”
och utmed Alsterån.

Den 14 september är det val. Då bestämmer du vilken politik som ska
påverka dig de kommande fyra åren. I riksdagen, i landstinget och i
din hemkommun. Politik kan verka krångligt och det kan kännas som
om vad du tycker inte spelar någon roll. Men tvärtom är det du och
din röst som avgör hur Sverige ska se ut.
1. För att du vill ha politiker som åstadkommer resultat för miljön.
2. För att du vill att jobb ska växa fram i små företag, i hela landet.
3. Du gillar vår grundsyn att det är genom jobb och tillväxt som vi får
ökade resurser till den gemensamma välfärden.
4. För att du vill att dörren till arbetsmarknaden ska stå öppen för fler
5. För att du vill ha världens modernaste landsbygd med bredband.
6. För att du vill ha en giftfri vardag. Du bryr dig om vad dina barn äter.
7. För att du gillar sånt som är närodlat
8. För att du vill minska utsläppen och rädda Östersjön
9. För att du vill behålla Rut- och Rotavdragen.
10. För att Du gillar att Centerpartiet jobbar för jämställdhet och mot
diskriminering utifrån vår syn om alla människors lika värde.

Tack för att du tog dig tid att läsa om vår politik.
Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller om du behöver valsedlar.
Lennart Karlsson
Johan Elmgren
Barbro Holmquist
Lena Karlsson
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0499/20263
070-6220326
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På nästa uppslag kan du läsa mer om vad som
hänt, vad som är på gång och framförallt
vad Centerpartiet vill arbeta för under de
kommande åren.
Nu är vi snart framme vid valdagen på
söndag. Vi ber om ditt förtroende för att
fullfölja en politik för livskvalitet och
livskraft i Blomstermåla med omnejd.

Inbjudan
Centerpartiet inbjuder till öppet hus
med mingel. Tisdagen den 9 september
Kl 18.00-20.00 i den nya matsalen och
elevcafeterian på Krungårdsskolan. Ingång
vid biblioteket.
Medverkan av kommunalrådet Roland
Åkesson (C) med flera lokala politiker som
informerar och svarar på frågor.
Vi bjuder på förfriskningar!
Tipstävling
Passa på att se de nya lokalerna i matsalen
och cafeterian som färdigställts under
sommaren.

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS I BLOMSTERMÅLA:

Projektet innehåller också analys och åtgärdsförslag för att utveckla Blomstermåla
som boende- och serviceort. Blomstermåla ska blomstra!

Centerpartiets uppfattning är att Krungårdsskolan även i fortsättningen ska vara
en skola från förskoleklass till årskurs nio. Därför har skolan renoverats och byggts
om för 15 miljoner under de senaste åren. Förra året rustades högstadiet upp. Under
sommaren har matsalen byggts om och utökats. I anslutning till matsalen har det
byggts en ny elevcafeteria.

Folkets Hus är ett hus med många möjligheter för alla åldrar. Under de senaste åren
har det skett en bra upprustning av lokalerna för digital bio, möten, konferenser
osv. Vi tycker det är viktigt att kommunen medverkar till att utveckla verksamheten
med bl. a LAN och annan ungdomsverksamhet.

Det är viktigt att lokalerna för förskola, skola, fritids och fritidsgårdar är anpassade
efter elevernas och verksamhetens behov. Det behövs fortsatta insatser för skolans
lokaler i Blomstermåla. Planera för ytterligare förskolelokaler. Vi tycker också det är
viktigt att det finns bra fritidsgårdsverksamhet i Blomstermåla.
För att få en planerad och bra skolstart och goda studievillkor för alla elever vill vi
satsa på särskilda förberedelseklasser för nyanlända barn.
Under de senaste åren har det skett betydande investeringar för förnyelse av
ledningssystemen och ny GC-väg utmed Algatan-Skolgatan. Nu planeras det för
fortsatt utbyggnad av kommunens stadsnät/bredband i både Blomstermåla och
kringliggande landsbygd. Vi kräver också att mobiloperatörerna bygger ut och
förstärker mobilnätet.
Blomstermåla är en ort med ett omfattande näringsliv, både industrier och andra
företag, som skapar jobb och utveckling. Under hösten planerar Mönsterås
Kommun, i samarbete med bl. a näringslivet, ett nytt projekt med syfte att
medverka till fler och växande företag som ska ge nya jobb i Blomstermåla.

Fortsätta värna om vår fina Hälsocentral och Apoteket. Landstinget måste ta ett
betydligt större ansvar för de mindre hälsocentralerna i länet och se till att det
finns ordinarie läkare på plats.
Planera för ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet för äldre Lägenheterna ska
ha central placering med närhet till affär, vårdcentral, träffpunkten Hägern samt
annan service.
Med Linneuniversitetets nya placering i Kalmar kommer Blomstermåla/Ålem på
utmärkt pendlingsavstånd till universitetet via både järnväg och buss. Vi vill att KLT
inför mer lokaltrafik på järnvägen, pendeltåg Blomstermåla-Ålem-Kalmar.
Under de senaste åren har kommunen rustat upp alla lekplatser vid skolor och
förskolor. Blomstermåla behöver en större allmän lekplats, t ex vid befintlig lekplats
vid Promenaden i anslutning till pulkabacken
Badplatsen i Skälleryd vid Alsterån har blivit mer och mer populär . Vi tycker den
ska ingå och skötas som en kommunal badplats. Fortsätta att stödja ideella initiativ
från idrotten, samfund, Folkets Hus, pensionärsföreningar med flera för att ge
människor i alla åldrar en rik och meningsfull fritid. Vi vill fortsätta att utveckla
”kommunskogen” i Blomstermåla som en lokal och regional mötesplats för friluftsliv
och sport året runt. Fritidsgårdsverksamheten i kommunen måste organiseras så
verksamheten når fler ungdomar, både tjejer och killar.
Andelen husbilar har ökat kraftigt under de senaste åren. Kommunen bör utreda en
plats som är lämplig som ställplats för husbilar centralt i Blomstermåla.

