
VIRSBO RAMNÄS
SURAHAMMAR

DITT LOKALA ALTERNATIV
VI HÅLLER VAD VI LOVAR



CENTERPOLITIK FÖR EN 
BÄTTRE FRAMTID!

Centerpartiet har under innevarande mandatperiod styrt kommunen  
i koalition med socialdemokraterna. Genom vår konsekventa och 
konstruktiva politik har vi i allt väsentligt därmed också kunnat infria 
de vallöften vi gav inför valet 2014.

Vi är nu redo att ta ansvar för en fortsatt ansvarsfull politik som för 
kommunen vidare in i en expansiv utveckling  med stabil ekonomi, 
positiva framtidsvisioner och social trygghet. 

Vi vill utveckla den lokala demokratin och verka för ökad valfrihet. 
Trygghet och kvalité är för oss de viktigaste kriterierna för en god 
skola,vård och omsorg.

Hela kommunen måste ges goda förutsättningar för utveckling.  
Det kräver offensiva och rättvisa satsningar i såväl Virsbo och  
Ramnäs som Surahammar. För oss är företagen i kommunen  
mycket viktiga. Vi vill förbättra företagsklimatet genom nära  
samarbete med kommunens näringsliv.

Vi vill också värna om kommunens levande landsbygd, det öppna 

landskapet och den biologiska mångfalden.

Virsbo • Ramnäs • Surahammar
Telefon 070-523 52 38 • erkki.visti@centerpartiet.se



LIVSKRAFT OCH LIKA VILLKOR - I HELA KOMMUNEN!
Rättvisa satsningar ger tillväxt i hela kommunen. Rejäl tillväxtsatsning i Virsbo, 
kommunens industricentra.
Företagande ger tillväxt. Vi vill satsa på nyföretagande och turism samt bredda 
och utveckla kontakten med befintligt näringsliv. Snabb handläggning och enkel 
hantering av företagarfrågor är viktigt.
Kommunen skall ge bästa möjliga servicé till lägsta möjliga kostnad.  
Kommunalskatten skall ligga i nivå med eller under angränsande kommuner.
Lantbruken är viktiga för matförsörjningen, det öppna landskapet och den  
biologiska mångfalden.
Inför full avdragsrätt för arbetspendling till och från landsbygden.

ORDNING OCH REDA I KOMMUNENS EKONOMI
Kommunens stora låneskuld kräver fortsatt stram finanspolitik.  
Intäkter och kostnader i balans kräver långsiktighet, budgetdisciplin  
och strikta uppföljningsrutiner. 
Översyn och effektivisering av kommunens energiförbrukning.
Vi har under innevarande mandatperiod varit framgångsrikt pådrivande i  
saneringen av kommunens  ekonomi. Överskotten har gjort det möjligt att 
bygga äldreboenden i både Virsbo och Surahammar.

TRYGGHET I ÄLDREOMSORGEN!
Hög kvalité i äldreomsorgen kräver välutbildad  personal, serviceanda,  
empati och rätt bemanning. Valfrihet och fullgoda alternativ skall finnas i  
alla tre tätorterna.
Det är kommunens ansvar att leverera bästa möjliga vård och omsorg till alla 
kommunens innevånare och det skall i alla tre tätorterna finnas ett rikt utbud 
av boendealternativ för alla livet skeden.
Kraftig ytbyggnad av äldreboenden i Virsbo och Ramnäs krävs.

VALFRIHET I SKOLA, VÅRD OCH OMSORG!
Trygghet och kvalité är för oss de viktigaste kriterierna för en god skola, vård 
och omsorg. Vi vill öka elev och föräldrainflytande och införa brukarstyrelser  
på alla våra skolor.
Valfriheten skall kunna finnas inom skola vård och omsorg genom privata,  
kooperativa eller löntagarägda alternativ med kommunal översyn.
Bredbandsuppkopplingen fullföljs snabbt i kommunens ytterområden.
Uppsnyggning av alla tre tätorterna.

BARN - UNGDOM - SKOLA
• Valfrihet inom barnomsorgen. Även privata alternativ skall  

finnas och upmuntras.

• Ta tillvara föräldrarnas erfarenhet om barnet.

• Mobbing och även andra kränkande behandlingar får ej förekomma.



• Skolfrukost för alla barn och ungdomar.

• Tillvarata den förmåga som är unikt för varje barn.

• Bredare utbud av spontanaktiviteter.

• Mindre förskolegrupper.

• Återinföra Musikskolan och andra kulturaktiviteter.

VÅRD OCH OMSORG
• Äldres självklara rätt att påverka och forma sin framtid.

• Hållbar och långsiktlig äldrevårdspolitik.

• Funktionshindrade har rätt till stabila villkor och framförhållning.

• Riva befintliga hinder, så att kommunen inför valfrihetssystem enligt LOV.

• Fortsätta utveckla anhörigstödet i kommunen.

• Utveckla demensvården. Tillsätt ett geriatriskt team, som har kompetens och

 intresse att hjälpa drabbade och anhöriga.
• Verka för längre öppettider på Vårdcentralen.

DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG - VI LYSSNAR PÅ DIG !

ERKKI VISTI
Ordning och reda i kommunens ekonomi. 
Strikt ekonomisk uppföljning av pågående projekt och 
upphandlingar. 
Ingen mer dumdristig lånekarusell som på 90-talet.
Utflyttning av kommunal verksamhet till lämpliga lokaler 
i Ramnäs och Virsbo.

MAGNUS ÅSTRAND
Öppna för strandnära boende i hela kommunen.
Offentlig mat framtagen enligt svensk miljö- och  
djurskyddslagstiftning.
Förtätning av Surahammar och ett levande Centrum.



INGE LARSSON
Sociala frågor viktiga. Alla skall ha rätt till ett värdigt liv.
Bra vårdboende för alla livets skeden i Virsbo, Ramnäs 
och Surahammar.
Rättvis fördelning av de kommunala medlen.
”Jag vill vara de tystas röst i kommunala instanser”.

YLVA BELIN
Det skall vara enkelt att driva företag i vår kommun.
Barn och äldre skall serveras bra och gärna  
närproducerad mat.
Även de som står långt ifrån arbetsmarknaden  
skall ges möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv.

GUNILLA HOFFEREK
Verka för ett säkert samhälle där man kan känna  
sig trygg.
Utveckla föreningslivet och samverkan mellan  
föreningar och fritidsverksamhet.
Skapa möjligheter för arbetspendling från/till hela  
kommunen.
Underhålla och skapa gångstråk för att främja motion 
och rörelse

SÖNKE RICKERTSEN
Öka demokratin genom flera medborgarförslag.
Snabb information från kommunen till  
medborgarna.
Låt pengarna stanna i kommunen genom enkla och  
tydliga upphandlingar.
Rusta för framtiden med en fungerande infrastruktur 
och lokala energisatsningar.



CENTERPOLITIK  
- FÖR EN TRYGG OCH RÄTTVIS KOMMUN!

VÅRT KONTRAKT MED DIG!
Under den här mandatperioden har vi hållit det vi lovade inför förra valet. 
Nu vill vi få ditt stöd för att kunna fortsätta vår framtidspolitik. Vi kommer 
att fortsätta arbeta med ambitionen att utveckla Surahammars kommun 
och dess tre tätorter Virsbo, Ramnäs och Surahammar till livskraftiga och 
expansiva framtisorter där innevånarna trivs och känner sig trygga i alla 
livets skeden.
Via regelbunden dialog med ortsbefolkningen kommer vi att vara din röst in 
i kommunalpolitiken. 
Vi fortsätter som pådrivande av kommunens utveckling genom nytänkande 
och öppenhet för nya idéer och lösningar. Så vill vi öka kommunens attrak-
tionskraft för företagsetableringar, inflyttning och social trygghet.

DET HÄR ÄR VÅRA VALLÖFTEN TILL DIG
• Oförändrad kommunalskatt.
• Fortsatt restriktivitet i upplåning 
• Verka för stabil politisk och handlingskraftig majoritet.
• Utöka den lokala demokratin och uppmuntra lokala engagemang. 
• Regelbundna medborgarmöten i kommunens tre tätorter
• Arbeta för ökad inflyttning till kommunen.
• Stimulera tillväxt genom ökat företagande och tydliga  

kommunala upphandlingar.
• Värna de gröna näringarna, den biologiska mångfalden  

och det öppna landskapet.
• Öka tryggheten i skola, vård och omsorg
• Flera händer i vården.
• Minskade barngrupper i förskolan.
• 10 miljoner till asfaltering av gator i Virsbo, Ramnäs och Surahammar.
• Fortsatt utveckling av äldreomsorgen i Virsbo och Ramnäs.
• Förbättra den kommunala kollektivtrafiken i hela kommunen.
• Extrapengar till föreningarna i Virsbo och Ramnäs tills  

fördelningsrutin är beslutad.

EN RÖST PÅ CENTERN I KOMMUNPOLITIKEN ÄR EN RÖST FÖR  
PÅVERKANSMÖJLIGHET OCH INFLYTANDE I ALLA KOMMUNALA FRÅGOR.  

VI DUCKAR INTE I DEBATTEN!



DIN RÖST GÖR SKILLNAD!
MED EN RÖST PÅ CENTERPARTIET DEN 9 SEPTEMBER  

ÖKAR DU MÖJLIGHETEN TILL FÖRÄNDRINGAR 
OCH NYTÄNKANDE I KOMMUNEN

KONTAKTA OSS OM DU FRÅGOR
OCH FUNDERINGAR!

Erkki Visti, Ramnäs – Magnus Åstrand, Seglingsberg 
Inge Larsson, Virsbo - Lennart Lua Carlsson, Surahammar 

Gunilla Hofferek, Virsbo – Ylva Belin, Ramnäs - Alf Ohlsson, Surahammar
Sven Björk, Ramnäs - Inger Karlsson, Surahammar 

Sönke Rickertsen, Seglingsberg 

Erkki Visti  070-523 52 38

Magnus Åstrand 070-691 30 74

Inge Larsson 070-665 45 43

VI ARBETAR FÖR INVÅNARNAS BÄSTA
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