Tio anledningar att rösta på Centerpartiet
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.
Agnetha Landberg
Martin Lagerwall
Inga Jonsson
Tomas Bergstedt
Irgens Åbinger

0702598615
0709174504
0705357901
0705301683
0705229437

agnetha.landberg@telia.com
martin@idermarkochlagerwall.se
inga.hokhult@telia.com
tomas.bergstedt@elektroskandia.se
irgens.abinger@blackmail.nu
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Några av Centerpartiets kommunfullmäktigekandidater från Fliseryd:
Från vänster Agnetha Landberg, Martin Lagerwall, Thomas Bergstedt och Inga Jonsson.

BÄSTA FLISERYDSBOR!
Centerpartiet vill att hela kommunen
ska leva och utvecklas.
Fliseryd är en fin ort med goda
utvecklingsmöjligheter. Det har hänt
en hel del i vår kommundel under de
senaste åren och mycket annat är på
gång.
• Skolgårdarna har fått en rejäl
upprustning för att bli trevligare och
säkrare.
• Hastigheten förbi skola och förskola
har sänkts.

• Jungnerholmarna har fått ny
badplats, en ställplats för husbilar
och fiskecampen är nyligen invigd.
Räddningstjänsten har fått en ny
toppmodern brandbil.
• Vid ICA-Nära har en servicepunkt
inrättats. Det är nu viktigt att vi
värnar och tillvaratar den lokala
servicen och handeln.
• Nu ber vi om Ditt förtroende för
att fullfölja en politik för ökad
livskvalitet och livskraft i Fliseryd
med omnejd.

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS I FLISERYD:
• Förskolorna skall moderniseras och byggas till för flera platser.  Det
blir eget tillagningskök och möjlighet att laga egen mat. Byggstart
under hösten.

• Stimulera den befintliga företagsamheten och nyföretagandet –
målet är flera jobb.
•   Från och med i höst blir det möjligt för invånarna i Fliseryd med
omnejd, att anmäla sig till kommunens fibernät. Vi kräver också
att teleoperatörerna ordnar bättre mobiltäckning.

• Maten som tillagas i våra lokala kök för skolan, förskolan och Ekåsa
skall vara god, av hög kvalitet och uppfylla alla krav som vi ställer
på svensk produktion.

• Vi vill att det ska gå att lämna grovsopor(trädgårdsavfall m.m.) i
Fliseryd.

•

• Stimulera föreningslivet samt uppskatta och tillvarata
föreningsledarnas enorma insatser.

De lägenheter som blir lediga vid Ekåsa, skall reserveras för
trygghetsboende.

• Trafiksäkerhet skall ökas genom att cykelvägar byggs, bättre
parkeringsmöjligheter tillskapas utanför skolan och sporthallen
samt att skolvägarna ska vara trygga och säkra.

• Fortsätta att satsa på Jungnerholmarna som rekreationsområde
och mötesplats för aktiv fritid. Anlägga en ”motorikbana”. Göra
badplatsen mera barnvänlig. Fortsätta att satsa på fisketurismen.

•

• Se till att handikappbryggan vid ”gamla bron” vid Emån restaureras
och säkras upp.

Kollektivtrafiken ska förbättras mellan Fliseryd och Mönsterås
framför allt på kvällstid.  Busstidtabeller ska anslås på flera platser.

• Värna om räddningstjänsten och förstärka den polisiära närvaron i
hela kommunen.

• Verka för att badplatsen vid Skiren utvecklas och vårdas.
• Bygga ett utomhusgym vid elljusspåret.
• Till hösten påbörjas arbetet med att bygga ut alla gamla VAledningar i Finsjö och samtidigt blir det bredband och upprustning
av vägen Finsjö-Fliseryd. Vi vill även verka för att det byggs en
cykelväg utmed samma sträcka.

