Tio anledningar att rösta på Centerpartiet

ÅLEMSBLADET

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.
Birgitta Pettersson
Åke Gustavsson
Daniel Backenius

0499/25073 birgitta.haggemala@gmail.com
0705422465 ake.alem@telia.com
0735115564 daniel.backenius@hotmail.se

WWW.CENTERPARTIET.SE/MONSTERAS

Några av Centerpartiets lokala kommunfullmäktigekandidater från Ålem vid nya lekplatsen vid
Skytteanska skolan: Från vänster Mona Håkansson, Roland Åkesson, Birgitta Pettersson, Angelika

BÄSTA ÅLEMSBOR!
Ålem med omnejd är en bra plats
att leva och bo på, här har vi närhet
till viktig offentlig och kommersiell
service. Det fungerar att pendla till
arbeten i alla riktningar.
Centerpartiet är mån om att behålla
och utveckla landsbygden och våra
småorter så att människor kan känna
sig trygga och trivas.

Här har människor nära till besluten
och kan därmed vara med och påverka
sin bygd. Vi kallar det för närodlad
politik.
På nästa sida kan du läsa mer om vår
närodlade politik för Ålem med omnejd.
Nu ber vi dig om förnyat förtroende för
ökad livskvalitet och livskraft i Ålem.

VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS I ÅLEM:
• Centerpartiet vill behålla våra mindre skolenheter, Skytteanska skolan och
Alsteråskolan. Skolan ska bygga på en bra pedagogik som tillvaratar barns
nyfikenhet och lust att lära. De grundläggande färdigheterna - att läsa, skriva och
räkna - måste prioriteras eftersom de är förutsättningen för fortsatt lärande.
• Vi vill ha trygga skolvägar, bl. a erbjuda vinterskolskjuts till Krungårdskolan.
• Maten till skolan, förskolan och Torshaga skall tillagas lokalt och vara god.
Råvarorna ska uppfylla samma miljökrav och djurskyddskrav som vi ställer på
svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion.
• Även skolornas utomhusmiljöer är viktiga. Därför har skolgårdarna i Ålem
rustas upp för 1,5 miljoner under sommaren. Det ska också göras en översyn av
utomhusmiljön vid förskolan Loket.
• Trygg äldreomsorg med kvalitet: Vi vill bygga fler trygghetslägenheter vid
Torshaga. Vi vill öppna upp för fler tillfällen att mötas på Träffpunkten.
Anhörigstödet ska vara till hjälp för alla dem som vårdar sina nära och kära.
• Öka trafiksäkerheten vid båda utfarterna till E22:an. Vi kräver sänkt hastighet
och andra omedelbara åtgärder som t ex en avkörningsfil mot Kalmar, vid Preem.
Målet är planfria korsningar.
• Ålem har ett fantastiskt kommunikationsläge utmed E 22, järnvägen och 34:an.
Centerpartiet kräver upprustning av Stångådalsbanan och utökad pendeltrafik

på järnvägen. Ett tågstopp vid Ålems station skulle förkorta restiden och öka
pendlingsmöjligheterna markant mellan Ålem och Kalmar. Detta skulle också
öka möjligheterna att resa till och från nya Linneuniversitetet i centrala Kalmar.
Stationsområdet ska rustas med bl. a fler parkeringsplatser. Öka trafiksäkerheten
bl. a vid Bankvägen.
• Närtrafiken måste utvecklas från byarna på båda sidor om E22.
• Fortsätt bygga cykelvägar i kommunen. Centerpartiet arbetar bl. a för en
”Kalmarsundsled” som ska gå via Korpemåla, Pataholm, Ålem, Timmernabben och
Mönsterås.
• Bredbandssatsningen i Ålem och ut till de olika byarna är nu på gång. Vi håller
fast vid målet att 75 procent av hushållen ska ha möjlighet till bredband år 2015
och över 95 procent 2020. Vi kräver också att mobiloperatörerna ordnar god
mobiltäckning i hela området.
• Nytt affärsområde: Den nära dagligvaruaffären är viktig. Därför har kommunen
tagit fram en ny detaljplan vid brandstationen som ger ICA möjligheter att bygga
nytt. Planeringen för att förverkliga denna viktiga Ålemsfråga pågår för fullt. I
samband med ny affär planeras också en helt ny ambulansstation. I samband med
detta måste trafiksäkerheten vid korsningen 34:an och Sandviksvägen förbättras.
• Centerpartiet värnar om räddningstjänsten i Ålem samt den polisiära närvaron i
kommunen.
• Aktiv fritid; Håll badplatserna i Timmernabben, Korpemåla och vid Skansen i gott
skick. Vi vill fortsätta stimulera föreningsverksamheten och ge uppskattning
till dess ledare. Gör fritidsgården i Ålem mer tillgänglig, bl. a genom att fler
föreningar får möjlighet att vara där.
• Bra dricksvattenförsörjning i hela kommunen och minskade utsläpp till
vattendrag och kusten är viktigt. Just nu pågår det ett stort vatten- och
avloppsprojekt på landsbygden söder om Ålem. Centerpartiet är positivt till
fortsatt utbyggnad av vatten och avlopp i de byar som har behov av detta.
Centerpartiet i Mönsterås Kommun ber Dig om förnyat förtroende i valet!

