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I kommunen finns gott om fantastisk natur där det  
finns utrymme för naturupplevelser och rekreation. Vi 
har även gott om plats för att kunna erbjuda fantastiska  
boendemiljöer för den som så önskar, även vid vatten.  
Centerpartiet vill ta fram färdiga byggplaner för att 
bygga långsiktigt hållbara boendeområden i hela  
kommunen. 

Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga  
bostäder och fritidshus snabbt och enkelt, även i  
strandnära lägen. 

 

 

Utvecklingen i dag styrs åt centralt placerade stora  
skolor. Vi i Centerpartiet vet att miljön i stora skolor  
inte passar alla elever och att en skola många gånger är 
livsnerven i en by, därför behövs även de små skolorna.  
 
Vi vill behålla och utveckla de mindre skolorna så långt  
det är möjligt, för elevernas och ortens skull. 

 

 

Det är viktigt att fler väljer att åka buss för miljön och  
klimatets skull. Men om det ska vara möjligt måste det  
finnas bussförbindelser även på landsbygden. Vi i  
Centerpartiet vill ha en fungerande kollektivtrafik i hela  
kommunen, som gör det möjligt för ung som gammal 
att ta bussen till skola, jobb och fritidsaktiviteter. En 
fungerande busstrafik knyter ihop stad och land. 

Vi vill införa ett nytt system för kollektivtrafik som ger  
möjlighet att resa kollektivt även från landsbygden. 

 

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för  
Centerpartiets politik. Och på den grunden vill vi 
bygga Skellefteå. Kommunen växer och kan bli  
upp till 100 000 invånare. Därför behöver vi ha en 
bra planering, för bästa möjliga boende, arbeten,  
företagande, utbildning, hälso- och sjukvård och  
kommunikationer i hela kommunen.  

Stad och landsbygd behöver arbeta tillsammans för 
att nå detta. För det som är bra för stan gynnar  
landsbygden, och det som är bra för landsbygden 
är också bra för stan. 

Vi vill att det ska finnas skolor, både större  
och mindre, i hela kommunen. Och vi vill att  
kollektivtrafiken ska fungera även utanför  
tätorterna. Du ska själv kunna välja var du  
vill bo och verka, det ska inte den kommunala 
verksamheten eller stadsfixerade politiker  
bestämma. Vi kallar det närodlad politik. 


