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.

Reidun Ullström, Carina Holmberg-Olofsson, Roland Åkesson, Håkan Sjöborg

Eva Aronsson, Tage Nilhorn, Diana Axelsson Olsson, Erling Petersson, Kerstin Sandsborg

Tack för att du tog dig tid att läsa om vår politik.
Kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller om du behöver valsedlar.
Håkan Sjöborg 		
Carina Holmberg Olofsson

hakan.sjoborg@telia.com
carina.holmberg@telia.com
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BÄSTA TIMMERNABBENBOR!
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.
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!
Men vi vill mycket mer! I den här informationen
beskriver vi en del av våra lokala frågor för
Timmernabben med omnejd. Nu ber vi om
ditt förtroende för att fortsätta att leda och
utveckla hela kommunen under de närmaste
åren!
Centerpartiet i Mönsterås Kommun!

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS I TIMMERNABBEN:
• Mobiloperatörerna måste se till att vi får god mobiltäckning i hela
kommunen.

• Maten i skolan och äldrevården ska bibehålla den höga nivån samt
tillagas lokalt. Sträva efter livsmedel som produceras ekologiskt
och som föds upp likvärdigt med de svenska miljökraven och
djurhållningslagarna.

• Tillvarata Timmernabbens möjligheter att växa och utvecklas

• Vidmakthålla vården av allmänna platser och grönområden.

• Utveckla Mönsterås kustväg. Cykelvägen Timmernabben-Mönsterås
ska färdigställas.

• Arbeta för en säkrare trafikmiljö vid E22:ans tillfartsvägar mot
Timmernabben.

• Öka insatserna för vassröjning och fler våtmarksprojekt i syfte att
motverka igenväxningen av kusten.

• Planera för seniorboende i Timmernabben samt aktiviteter (en form
av träffpunkt) för de äldre.

• Fortsatta åtgärder för att minimera avloppsreningsverkets påverkan
på viken och Östersjön. Genomför en genomgripande förändring av
avloppstubens status och läge.

• Fortsatt stimulering av föreningslivet samt visa uppskattning och
tillvaratagande av föreningsledarnas enorma insatser för våra barn
och ungdomar.

• Upprustning av återvinningscentralerna, det gäller både placering
och utformning.

• Medverka till att behålla och utveckla ortens service.
• Förskolan Skutan ska byggas till så att vi kan ta hand om våra
nytillkomna invånare.
• Det måste till en bättre närtrafik för att kunna utnyttja den
utökade kollektivtrafiken längs med E22.
• Utbyggnaden av bredband pågår. Nätet ska omfatta hela
Timmernabben med omnejd.

