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.
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BÄSTA MÖNSTERÅSARE!
Centerpartiet står för en politik
som ger hållbar utveckling i hela
kommunen. Ett gott företagsklimat är
grunden för fler jobb, tillväxt och mer
pengar till kvalitetssatsningar inom
barnomsorg, skola, vård och omsorg. Vi
står också för en offensiv miljöpolitik
och sunda kommunala finanser.

Men vi vill mycket mer! I den här
informationen beskriver vi bl. a en del
av våra lokala frågor för Mönsterås med
omnejd. Nu ber vi om ditt förtroende
för att fortsätta att leda och utveckla
kommunen under de närmaste åren!

Som största parti har vi tagit ansvar för
kommunens utveckling under många
år. Tack vare ett starkt väljarstöd har
vi kunnat bilda en stabil majoritet
tillsammans med övriga allianspartier.
Det har gått bra för Mönsterås!

Roland Åkesson (C)
Kommunalråd

För Centerpartiet i Mönsterås Kommun

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS I MÖNSTERÅS:
Nu är den nya och klimatsmarta förskolan Galaxen vid Mölstadskolan klar och
invigd. Vi vill fortsätta utveckla förskolan i Mönsterås Kommun med hög kvalitet,
god tillgång till platser samt valfrihet.
Prioritera också hög kvalitet på grundskolorna och gymnasiet. Nu byggs det nya
lokaler vid både Ljungnässkolan och Mölstadskolan vilket ger möjligheter för
mindre grupper. Skolgårdarna har rustats upp. Inomhusmiljön ska åtgärdas, för bl. a
sänkt ljudnivå i klassrum och matsalar.
När vi tar emot många nya elever måste det planeras väl, både med tanke på de
nyanlända och de elever som redan finns på skolan. Därför vill Centerpartiet införa
särskilda förberedelseklasser för nyanlända barn där man bl. a får lära sig det
svenska basordförrådet innan man går ut i ordinarie klasser och undervisning.
Kommunen har planerat för familjecentral med öppen förskola. Nu kräver vi att
landstinget i Kalmar ger besked och fattar beslut så att planerna på familjecentral
kan förverkligas. Det är också hög tid att landstinget fattar beslut om att vår fina
hälsocentral moderniseras och får utökade lokaler.
Träffpunkten för äldre och lägenheterna vid Prästkullen har byggts om. Nu planerar
vi för byggstart av ”trygghetsboende” i centralt läge med närhet till träffpunkt och
annan service, bl. a i kvarteret Gladan utmed Storgatan.
När man som äldre beviljas hemtjänst ska man få större möjligheter att själv få
bestämma innehållet i servicen.

Vidareutveckla hamnområdet för bostäder och aktiviteter för alla åldrar.
Hamnområdet ska vara en attraktiv mötesplats för såväl Mönsteråsare som
turister. Vi arbetar för att det ska byggas marklägenheter, med egen liten täppa” i
hamnområdet. Det ska erbjudas lägenheter med både hyresrätter och bostadsrätter.
Värna kustmiljön, fler våtmarker och ”gäddfabriker”. Nya steg för att minska
påverkan i viken från reningsverket och avloppstuben.
Bygg ut cykelvägen mot Timmernabben. Gör cykelvägnätet till en helhet. Fler
cykelparkeringar och ta bort/byt ut hårda hinder på GC-vägarna. På sikt vill vi se en
”Kalmarsundsled” från Torsås till Västervik.
Mönsterås behöver ett par riktigt attraktiva badplatser, både med utrustning och
rejäla satsningar på stranden. Vi vill fullfölja förslaget om en attraktiv badplats vid
färjeläget på Oknö.
Fortsatt utbyggnad av bredband för internet, television och telefoni, både i
tätorterna och på landsbygden. Vi kräver att telefonoperatörerna tar sitt ansvar för
god mobiltäckning i hela kommunen. Just nu mäter kommunen upp kapaciteten i
mobilnätet för att kunna påverka mobilnätsföretagen samt ge kommuninvånarna
ökad information om vad som fungerar bäst.
Centerpartiet värnar en levande landsbygd. Fortsatt upprustning av vägarna.
Vi tycker att det är viktigt att utveckla den lokala servicen och handeln i köpingen.
Handla lokalt!
Den mat som serveras till våra barn, ungdomar och äldre ska vara god och
näringsriktig. Den ska tillagas lokalt och uppfylla samma miljökrav och
djurskyddsregler som vi ställer på svensk livsmedelsproduktion.
Konstgräsplanen är klar och Nynäsområdet har utvecklats för idrott. Nu vill vi gå
vidare med att upprusta föreningshuset samt skapa moderna fritidsgårdslokaler för
både killar och tjejer.
Vi kommer även i fortsättningen att hushålla med dina skattepengar. Det är viktigt
att vi har god kommunal ekonomi så att både personal och kommuninvånare kan
känna långsiktig trygghet för den kommunala verksamheten.

