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Nytt i kommunen 

Flera insatser pågår för att 
förflytta kommunen till en 
serviceorganisation för 
våra invånare. 
     Det kommer naturligtvis 
ta tid att gå från förvaltning 
till serviceorganisation men 
det är viktigt för oss att Sig-
tuna kommuns invånare får 
valuta för skattepengarna. 
De ska gå till den välfärd 
som de är avsedda för, alltså 
att serva invånarna.  
     Den här resan är en cen-
tral del i mål och budget och 
är oerhört viktig för valfri-
heten och kvaliteten i den 
välfärd som invånarna har 
rätt till och ska förvänta sig.  
     Centerpartiet har i över 
100 år arbetat för att  
människor ska få be-
stämma själva. De som 
inte kan eller vill ska få den 
hjälp som behövs för att be-
sluten skall ligga så nära 
varje enskild person som det 
är möjligt. Det här är ett sätt 
att erbjuda tjänster där varje 
människa kan välja själv. 

Kommunen är grön och sommaren är här! 

...och pandemin påverkar oss alla. 

Inget ont som inte har något gott med sig. Nu får vi 
både tid och möjlighet att utforska våran egen kom-
mun. Vilken kommun dessutom, fylld med fågelkvitter 
och grönskande blomning! Naturen får liksom vara 
ifred ett tag från yttre påverkan och det märks på mil-
jön. Det är betydligt tystare runt omkring oss.  
     I våran gröna kommun håller vi på att implemen-
tera Agenda 2030 som är ett fantastiskt verktyg att 
använda för att säkerställa arbetet med klimat, miljö 
och hållbarhetsfrågor. Det är viktigt för oss som  
Centerpartister att kunskaperna om miljö och klimat 
ökar bland båda de som bor och de som arbetar här i 
Sigtuna kommun. 

     Gill Brodin som är  
Centerpartiets gruppledare är 
också ordförande i Agenda 
2030-beredningen. Tack vare 
den kan vi aktivt jobba för att 
nå de globala målen! 

 

Dags för en hemester? 

Ordet hemester är en sammanslagning av orden 

”hemma” och ”semester” och betyder helt enkelt att 

man semestrar på hemmaplan—bra för både plånbok 

och miljö! Passa på att upptäcka vår kommun! 

https://destinationsigtuna.se/hemester/ 

Stoppa klimathotet—ställ om flyget! 

Klimatförändringarna måste hejdas! Annars får våra 
barn och barnbarn betala. Vi måste trycka tillbaka ut-
släppen av koldioxid och då behöver våra transporter 
bli mer miljövänliga. Det gäller även flyget. 
     Centerpartiet vill ha krav på inblandning av förny-
bart i bränslet på flyg som lyfter från svenska flyg-
platser. Redan idag klarar planen 50 procent förnybart 
och teknikutvecklingen går snabbt. 
     Flygbranschen har ambitiösa mål för minskad kli-
matpåverkan. Nu är det dags att vi politiker följer ef-
ter med konkreta åtgärder. Det är dags att ställa om 
flyget! 

centerpartiet.se/sigtuna 

CenterpartietSigtuna 

 

Ha en glad nationaldag! 


