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FRAMÅT

FÖR HELA KOMMUNEN

50 år med
norrtälje
kommun

nyckeln
till ett
jämlikt
samhälle

Hela kommunen
ska leva och utvecklas
Norrtälje • norrtalje@centerpartiet.se • centern.nu
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BO OCH VERKA
I HELA KOMMUNEN
Ibland när jag lyssnar på våra politiska motståndare låter det
som om kommunens utveckling bara gäller staden. För mig som
centerpartist råder det ingen motsättning mellan landsbygd och
stad. Innovationer, tillväxt och teknisk utveckling måste komma
även landsbygden till del.

föredrar
den livsstil som landsbygden erbjuder.
Närhet till skog och hav, stor trädgård
med egna odlingar och goda möjligheter att ha häst och andra djur lockar allt
fler. Men då behövs bra service - vårdcentral, kollektivtrafik eller förskolor.
Väl fungerande bredband är en
självklarhet för dagens familjer, och en
absolut nödvändighet för företagen på
landsbygden. På de platser där bredbandsföretagen inte lyckas behöver
kommun och de enskilda hushållen
samverka för utbyggnad.
Centerpartiet vill se hela kommunen
växa. Landsbygden, men även staden,
har goda möjligheter att bli ett hem
för fler människor. Men drömmen om
ett liv på landet i vår kommun får inte

MÅNGA MÄNNISKOR

VARFÖR JAG BLEV
CENTERPARTIST
Peter Cederholm, ledamot i Utbildningsnämnden och
Kretsstyrelsen:
–Jag tror på ett samhälle i mångfald
där alla människor får möjlighet att
nå sin fulla potential oavsett var i
landet de bor och vilka ekonomiska
förutsättningar de har. Att värna om
natur och miljö är en självklarhet för
en Centerpartist, så mitt val var lätt!
Alexander Bejermyr, ersättare i
Bygg- och Miljönämnden:
– Jag, valde Centerpartiet för att
jag har alltid tyckt att hela landet
ska kunna leva. Att alla ska kunna
bo och verka på landbyggden och
då menar jag allt från företag till
att blåljuspersonal ska kunna vara
tillgänglig för alla, oberoende av vart
du bor. Självförsörjning, omsorg om
djur och ett starkare försvar är även
det något som fick mig att gå med i
Centerpartiet.

gå i stöpet på grund av att kommunen
inte har tillräckliga planeringsresurser.
Servicen till människor som söker sig
hit ska vara snabb och professionell.
Människor som bor på landet
behöver bilen. Men bilens påverkan på
klimatet måste åtgärdas. Centerpartiets
mål är att alla bilar som säljs år 2030
ska bilarna vara fossilfria.
Skogen och lantbruket är ryggraden
för livet på landsbygden. Tillgången
till närproducerad mat från världens renaste jordbruk och mest omsorgsfulla
djurproduktion angår alla kommuninvånare. Självförsörjning behöver öka,
och produktionsbar mark ska användas
till odling. En större andel av den mat
som skolan, äldreboende och sjukhus
serverar ska vara lokalproducerad.

Skogen är en stor del av lösningen på klimatfrågan. Bioekonomin
utvecklas för fullt och får inte hindras
av inskränkningar i äganderätten.
Begränsa ensidiga avsättningar av
skog och mark till nyckelbiotoper. Vid
motiverade begränsningar av jord- och
skogsbruk ska markägare ersättas.
Anders Olander
1:e Vice Ordförande,
Kommunstyrelsen

VAR MED OCH JOBBA FÖR
EN LJUSARE FRAMTID
Centerpartiet vill se ett levande Sverige, både på landsbygden och i städer.
Ett företagsamt och medmänskligt Sverige med ökad jämställdhet, där
utsläppen minskar och vi tar miljöansvar. Håller du med? Bli medlem i
Centerpartiet idag!
Det finns olika sätt att vara aktiv som medlem:
✔

Träffa likasinnade, följ med på olika event och utbildningar.

✔

Engagera dig i en lokal förening.

✔

Påverka politiken, både lokalt och på riksnivå.

✔

Delta i kampanjarbete och övertyga fler att engagera sig!

✔

Ställ upp i val! Arbeta med politiskt uppdrag.

✔

QR kod bli medlem

VILL DU BLI MEDLEM?
Swisha 150 kr
till 123 421 85 33
tillsammans med
personnummer och
mejladress.
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mycket har hänt på 50 år
är en bra bit
av Stockholms län och storkommunen
bildades 1971 genom en sammanslagning av följande kommuner; Häverö,
Väddö, Lyhundra, Rimbo, Frötuna,
Blidö, Roslags Länna samt Edsbro församling och Norrtälje stad. Det blev en
större kraft i storkommunen. Centern
hade ordförandeposten i kommun
styrelsen under de första 18 åren efter
sammanslagningen.
Politik innebär kompromisser och
Centerpartiet förstod vikten av att samarbeta för kommunens bästa.
– Då som nu var vi noga med att
Centern skulle ha representanter från
kommunens alla delar, ”Hela kommunen ska leva och utvecklas” har varit
Centerns politik sedan storkommunen
bildades, säger Kurt Lodenius, som
varit kommunstyrelsens ordförande i
kommunen i två omgångar.
Centerpartiet drev då liksom nu
frågor kring kommunens infrastruktur,
till exempel utbyggnaden av E18 från
Kapellskär till Söderhall (1976–1995)
och utbyggnaden av Kapellskärs hamn
som öppnade stora möjligheter österut.

hunnit med mycket
annat under dessa 50 år. Redan i slutet
av 70-talet var Landstinget inne på att
Norrtälje sjukhus skulle läggas ner.
Det lyckades en stor politisk majoritet
förhindra. Istället kan vi idag glädja oss
åt den nya sjukhusbyggnaden, säger
Lodenius.

NORRTÄLJE KOMMUN

VI HAR OCKSÅ

senare även
Landstingets förslag att stänga akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus
under nätter och helger.
– Istället drev vi igenom dagens
Norrtälje-modell för vård- och omsorg,
säger Lodenius.
Företagande och sysselsättning var
och är en viktig fråga för Centern. Ett
exempel är att Görla industriområde
kom till. Partiet värnar grönområden i
kommunen och har exempelvis drivit
på bildandet av Färsna naturreservat.
Centerpartiet har varit med och tagit
ansvar för Norrtälje kommun sedan
den bildades för 50 år sedan. Arbetet
fortsätter med fokus på att hela
kommunen ska leva och utvecklas.

CENTERN STOPPADE

– Hela kommunen ska leva och utvecklas.
Det har varit Centerpartiets politik sedan
storkommunen bildades, säger Kurt
Lodenius, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande 1976–1988 och
1992–1994. Foto: Josefine Lund-Lodenius

”Då som nu var vi noga
med att Centern skulle
ha representanter från
kommunens alla delar”

TRYGGHET OCH DEMOKRATI
Socialnämnden

Val och Demokratinämnd – Vad gör en sådan nämnd?

SOCIALTJÄNSTEN kommer in
när vardagslivet inte längre fungerar
som när man har slut på alla tillgångar, när man inte kan få till ett arbetsliv, när missbruket tar över och det
krånglat till sig i familjen. Vad som
kan göras styrs av lagar och regler.
En erfaren och kunnig personal är ett
måste. Centern lägger stor vikt vid
egen försörjning och förmåga och
vägen dit, metoderna för att kunna
hitta tillbaka till arbetslivet eller att
kunna etablera sig som nyanländ.
Barn ska kunna växa upp till fungerande i arbete och sociala relationer.
VIKTIGA OMRÅDEN

för mig som

Centerpartist är:
– Arbete och möjlighet till egen
försörjning.
– Barns och ungdomars trygghet,
hälsa och skolgång.

– Att motverka våld i nära relationer
– Effektivisering av missbruksvården
och kompetent och erfaren personal.
– Genomföra kraftfulla insatser
för gruppen bostadslösa i Norrtälje
Kommun.

Kule Palmstierna,
Ledamot,
Gruppledare
Socialnämnden

uppgiften
nämnden har är att se till att de
allmänna valen kan genomföras på
ett bra och demokratiskt sätt så att
alla röstberättigade har möjlighet
att rösta.
Mellan valen ska vi se till att
demokratin i kommunen fungerar.
Detta år har vanliga nämndsmöten
på grund av covid-19 pandemin
inte har kunnat vara vanliga sammanträden där man träffats fysiskt,
utan vi har gradvis fått ställa om
till digitala möten.
Vilket är en bra erfarenhet att
jobba vidare på när vi kan återgå
till vanliga sammanträden. Det
ska också kännas meningsfullt att
vara politiker och kanske blir man
politiker om man som jag haft en
mormor som vågade klättra högt
upp i sammanträdet. Jag frågade
centerfont
DEN VIKTIGASTE

Logotypen

Fyrklövern

Typsnittet

tydligen min mamma som 4-åring
om mormor Edit vågade klättra
högt upp...
VI JOBBAR också med frågan
hur ungdomar som ännu inte har
rösträtt ska kunna få ett forum där
de blir lyssnade på och kan påverka sin situation.

Grönt

Planket

Centerpartiets visuella identitet i korthet
Fyrklövern, logotypen, grönt, typsnittet centerfont och planket. Dessa hörnstenar lägger grunden för vår visuella identitet. Några har funnits med länge,
andra är nyare. De används i olika kombinationer, ibland ensamma, ibland tillsammans. Det mesta av våra grafiska riktlinjer och mallar är byggd på dem
som grund. De formar Centerpartiets unika uttryck.
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Karin Broström,
vice ordf. Val - och
Demokratinämnden
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Politik för hela Sverige
CENTERPARTIET ÄR en ansvarstagande kraft
i svensk politik som driver på för kraftfulla liberala
reformer som främjar jobb, företagande och integration. En jordnära och frihetlig politik som bygger på
rättvisa och som är social, decentralistisk och grön.
Efter valet 2018 befann sig Sverige i ett svårt parlamentariskt läge. Många partier låste sig vid sina
positioner. Centerpartiet valde en annan väg. Man
öppnade istället upp för samarbeten, genom att utgå
ifrån sakpolitiken och delta i konstruktiva förhandlingar. Resultatet blev ett blocköverskridande samarbete
som innehåller mycket centerpolitik.
UNDER PANDEMIN behövs snabba och kraftfulla beslut. Centerpartiet har
drivit på regeringen för en ny pandemilag liksom stöd till småföretagare, för att
nämna några exempel. Centerpartiet tar ansvar för att hela Sverige ska leva
och utvecklas. Nu och i framtiden.
Per Lodenius, riksdagsledamot (C)

Rimbobygdens Centernätverk
BILDADES VÅREN
2019 för att bevaka
frågor som är viktiga
för bygden (Fasterna,
Gottröra, Närtuna,
Rimbo, Rö, Husby-Sjuhundra, Skederid och
Edsbro). Det handlar
bland mycket annat om
fördjupad översiktsplan
för Rimbo, väg 77, tåg
till Rimbo, att få en
busslinje på sträckan Gottröra – Abrahamsby. Särskilt aktuellt just nu är den planerade
utökningen av riksintresset Arlanda flygplats, som riskerar att hämma
utvecklingen i Gottröra-området.
Vi träffas under trivsamma former, äter rimbobullar och diskuterar
frågor som rör bygden.
Rimbobygdens Centernätverk:
Tommy Lundqvist, tommylundqvist@telia.com

Väddöbygdens Centernätverk
BILDADES I MARS 2019 för att bevaka frågor som är viktiga för
Väddöbygden. Vårdcentralen på Väddö, där ser vi gärna att man
skapar ett Vårdcentrum. Äldreboenden i olika former tex.
Trygghetsboende, Serviceboende. En ny högstadieskola.
Vi vill ha fler gång och cykelvägar. Ett exempel hela väg 283, mellan
”Sonökorset” och Grisslehamn.
Vi omges av en bygd av rika kulturvärden vi värnar om det öppna
landskapet med betande djur och för bevarande av åkermark för livsmedelsproduktion. Det behövs en ny detaljplan få fler arbetstillfällen
till Väddöbygden. Vi vill också att fler bosätter sig i bygden, då behövs
bostäder av alla slag, inte minst egna hem i form av villor och radhus.
Vi jobbar också för fler förskoleplatser i bygden. Vi brukar träffas under
trivsamma former, och diskuterar frågor som rör bygden.
Sammankallande, Jane Trepp
jane.trepp@norrtalje.se

Länna-Riala-Bergshamra-bygden växer!
VI BEHÖVER EN NY och modern översiktsplan över Bergshamra
så att bygden får möjlighet att utvecklas. I den vill vi ge plats för nya
boendeformer för äldre och lägenheter som också yngre har råd med.
Företagen och föreningslivet håller Länna-Riala-Bergshamra-bygden
levande. Vi vill också se mer handel och service i Bergshamra. Därför
arbetar vi för att utveckla Bergshamra som serviceort och inrätta ett
lokalt kommunalt servicecenter för att underlätta kontakter inom kommunen.
Kollektivtrafiken behöver utvecklas i dialog med oss som bor här i
bygden och med utgångspunkt i tillgänglighet och miljö. Vi arbetar för
en cykelväg utefter Södra Kustvägen, en gång- och cykelväg genom
Hysingsvik och en gång- och cykelväg genom Uddeby förbi skolan och
kyrkan fram till Lundbyvallens fotbollsplan.
Kontakt Per Lodenius
per.lodenius@centerpartiet.se

Rollen i Regionen
i Regionfullmäktige företräder jag våra
väljare i regionen så att Centerpartiets politik får genomslag i besluten som rör sjukvård, kollektivtrafiken och den
regionala utvecklingen. Jag har en röst i fullmäktige och
representerar Centerpartiet i ett antal utskott och nämnder
som bereder ärendena fullmäktige beslutar. Centerpartiets
viktigaste roll i regionen är att driva på och påverka för att
hela länet ska leva så att det finns bra sjukvård, kollektivtrafik och utveckling även utanför tullarna. Vill du veta
mer vad vi gör i regionen eller om du vill ge mig inspel så
hör gärna av dig på henrik.eriksson@centerpartiet.se

SOM LEDAMOT

Henrik Eriksson, Ledamot i Regionfullmäktige

JAG VALDES TILL andre vice
ordförande i kommunfullmäktige i
mars 2020. Sedan dess har mötena
varit helt och delvist digitala. Tillsammans med ordförande och vice
ordförande planerar vi upplägg av
kommunfullmäktiges sammanträden.
Vi är delaktiga i firandet av nationaldagen, utdelning av Norrtälje nyckel
samt planeringen av kommande
jubileer, 50 år som Norrtälje kommun
och nästa år när det är 400 år sedan
som Norrtälje fick stadsprivilegier.

Åsa Wärlinder, andre
vice ordförande i
Kommunfullmäktige.
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Annie Lööf:

”Det är på planen
man påverkar, inte
när man gastar
på läktaren"
Så sa min pappa till mig när jag som tonåring satt
hemma vid köksbordet i Maramö utanför Värnamo och
klagade på att inget fanns att göra för ungdomarna där.
Och det tog skruv. Fotboll var ett språk jag förstod efter
alla mina år som målvakt i IFK Värnamo.

Jag beställde hem alla partiers
politiska program och läste. Det
var värderingarna och synen på
människan som gjorde att jag
fastnade för Centerpartiet. För tron
på den företagsamma människan.
På medmänsklighet, jämställdhet,
frihet och öppenhet mot omvärlden och varandra. På att det ska
vara möjligt att leva och bo tryggt
i hela Sverige. Att såväl storstad
som landsbygd ska leva. Och att vi
måste värna om vår natur och vår
miljö för att det ska vara möjligt.

Den främlingsfientlighet och
misstro som sprider sig i samhället
idag är så långt man kan komma
ifrån de centerpartistiska värderingar som jag fastande för.
Jag vill se ett samhälle byggt på
samverkan och tillit, fritt från hat
och hot. Att stå upp för medmänskligheten är vår viktigaste uppgift.
Så för vi Sverige framåt. Varmt
välkommen som medlem du med –
vi behöver bli fler som står upp för
ett företagsamt, tryggt och grönt
Sverige!

Kultur och idrott
Kultur- och fritids
nämndens uppdrag är att stödja och
främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i
hela kommunen.

GRUNDEN FÖR

Avsikten är att tillgodose den enskildes
kulturella demokratiska, sociala och
fysiska välfärd. Det ska ge upplevelser,
personlig utveckling och god livskvalitet
samt skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i
hela kommunen.
Fortsatt stöd till ideella föreningar som
aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och
stöder kultur- och fritidsverksamheter är
av största vikt. Särskild prioritering av
verksamheter som riktar sig till barn och
unga, personer med funktionsnedsättning
och pensionärer görs.
POSITIVA HÄNDELSER
UNDER 2020:
– Utvecklad musikskola till Kulturskola
– Kulturscen i Rimbo
– Nytt badhus i Hallstavik
Bengt Ericsson Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

”Kulturens
och idrottens
roll måste
förstärkas –
i en föränderlig
värld”

Centerpartiet styr kommunen tillsammans med
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i en allians för Norrtälje. Grunden för samarbetet är de 88 punkter som vi tillsammans
kom överens om efter valet. För oss var det
viktigt.
VARJE MÅNDAG träffas vi kommunalråd i alliansen. Först
ett möte med bara vi och sedan ett möte med chefstjänstemän
på kommunstyrelsekontoret. Under 2020 har naturligtvis
Covid-19 varit uppe varje vecka och hur kommunen kan
medverka i att minska smittriskerna. Varje vecka får vi också
rapport om trygghets- och säkerhetsfrågorna i kommunen.
Här diskuteras underlagen till de beslut som ska fattas, och
de är många. Frågor som behöver politiskt beslut går sen
vidare till ett arbetsutskott där även oppositionen finns med.
Sedan fattas beslut i kommunstyrelsen och stora frågor och
principfrågor går ända till kommunfullmäktige, den högsta
beslutande församlingen i kommunen. Den årliga budgeten
är naturligtvis den tyngsta beslutsfrågan.
Pandemin har gjort arbetet mer tungrott. Tjänstemännen
jobbar hemifrån och en enkel fråga kan bli tung och det är
mycket mailskrivande och möten via datorn

är att skapa goda möjligheter att bo och verka i hela Norrtälje kommun. Det behövs fler
arbetstillfällen här i kommunen, så att fler slapp pendla till
jobbet. Bästa sättet att få fler jobb är att underlätta för företagen här i Norrtälje. Dels behöver kommunens service vara
snabb och enkel, dels behövs ett företagarperspektiv i så gott
som alla frågor. Bredband, god service och bra kommunikationer är nödvändigt.
Det är viktigt att alla kommuninvånares upplever att de
kan göra sin röst hörd och får sina behov tillgodosedda –
oavsett var i kommunen de bor, vilken utbildning de har eller
i vilken ålder de befinner sig i. Som politiker försöker jag ha
en ständig kontakt med folk från alla delar av kommunen.
Bara genom att lyssna och föra samtal med människor går det
att få en helhetsbild av läget i kommunen. Bara då går det att
fatta rätt beslut.
Det senaste året har förstås präglats av pandemin. Perioden
har inneburit stora förluster för både individer och samhälle.
Våra beslut har handlat om att minska smittriskerna och att
omfördela resurser. Nu ser vi framåt mot ett år med vaccinationer och en återgång till mer normal vardag. Även om det
dröjer ett tag till.

MIN FRÄMSTA DRIVKRAFT

ÖVRIG TID går åt till olika planeringsmöten, träffar med
företag och föreningar, med dialog och kommunikation med
andra centerpartister och den stora gruppen kommuninvånare. Allt viktigare blir att synas i de sociala medierna och via
lokalpress föra ut centerfrågor Det är många som kontaktar
mig och vill ställa frågor, komma med konkreta förslag eller
även komma med kritik. Det är detta som är det roliga i min
roll, det är den dialogen som ger nytt syre till arbetet. En
gång i månaden har vi möte med alla centerpartister som har
kommunala uppdrag och där pratar vi mycket om vad som
behöver prioriteras.
Nackdelen med jobbet är att
många kvällar går åt. Jag kan
göra saker på dagtid, men våra
övriga (C)-förtroendevalda är
fritidspolitiker och har sällan
annan tid än kvällar. Fördelen
är att det är otroligt intressant
och spännande att vara med och
påverka och styra kommunens
verksamhet.
Anders Olander 1:e Vice Ordförande Kommunstyrelsen
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”Gymnasieskolan ska ha ett
brett utbildningsutbud och
attraktiva utbildningar”

UTBILDNING

Gymnasieskolan ska ha ett
brett utbildningsutbud och
attraktiva utbildningar, så att
alla gymnasieelever ska kunna gå vidare till arbete eller
högre studier.

För att kunna erbjuda så många utbildningar som möjligt på hemmaplan för
eleverna, så ska bra samverkan finnas
mellan kommunen och de fristående
gymnasierna.
Norrtälje har av tradition väl
utbyggda yrkeslinjer på gymnasiet,
yrkeslinjerna ska erbjuda möjligheten
att också få grundläggande behörighet
till högskolestudier.
Yrkeslinjerna kan med fördel lokaliseras tillsammans på campusområdet,
istället för som idag vara utspridda i
undermåliga och dyra lokaler.
Centerpartiet vill också se en

Trygghet och värdighet är mål som ingår i vårdens
uppdrag. Centerpartiet vill skapa en vård som präglas
av valfrihet, mångfald och nytänkande.

satsning på en ”watertech” utbildning
i samverkan med vattencentrum och
näringslivet. Det ska även vara lättare
att via Komvux komplettera sina
studier eller satsa på yrkesinriktade
utbildningar senare i yrkeslivet.
Patrik Dahl,
ordförande Utbildningsnämnden

Barn och skola – nyckeln
till ett jämlikt samhälle
Vi vill att:

För Centerpartiet är skolan nyckeln till
ett frihetligt och jämlikt samhälle för
alla. Varje barn ska ges goda förutsättningar att klara sin skolgång och därigenom ges möjligheten att förverkliga
sina mål och drömmar i livet.

Centerpartiet står för att
alla skall ha rätt till god
vård på lika villkor

• Det ska finnas förskolor och skolor
i hela kommunen som håller
högsta kvalitet!
• Skolan ska anpassas efter individen
så att alla elever ges möjlighet att
lära och lyckas! Oavsett om du
behöver extra stöd eller är extra
begåvad ska du utvecklas i skolan!
• Skolan ska vara en lugn och trygg
plats för både elever och lärare.
• Vi ska satsa på lärarna och erbjuda
utveckling, ansvar och ett pedagogiskt ledarskap av högsta klass.
Henrik Eriksson Ledamot,
Gruppledare Barn- och Skolnämnden

Att kvalitet, valfrihet och tillgänglighet ska vara ledord för all vård
och omsorg.
Norrtälje sjukhus behövs mer
i dag än någonsin, liksom dess
akutmottagning.
Centerpartiet ser att sjukhuset
behöver byggas ut för att möta
den växande befolkningen. Vi
vill även att det ska utredas om
möjlighet finns att skapa ett BB
på Norrtälje sjukhus.
För Norrtälje kommun med
vårt stora geografiska område är
det viktigt att det finns ett akutsjukhus tillgänglig dygnet runt,
sju dagar i veckan året runt. Det
innebär också att ambulanshelikopterns verksamhet är nödvändig i Norrtälje.
Centerpartiet vill utöka valfriheten, tillgängligheten och korta
vårdköerna.
Centerpartiet tar därför nästa
steg för att förbättra Norrtäljemodellen för att öka kvaliteten i
vården. Där patientens vårdbehov
är avgörande och där större fokus
ligger på kvalitet.
En mammografibuss bör finnas
så kvinnorna får det lättare att ta
del av denna förbyggande verksamhet.
Var än du bor i kommunen ska
vården vara tillgänglig och nära.
Det ska finnas vårdcentraler med

fast läkarkontakt. Där ska finnas
barnavård och mödravård samt
även sjukgymnastik. För vård närmare patienten, bör det utredas att
skapa fler filialer till de befintliga
vårdcentralerna. Skolhälsovården
måste också prioriteras och satsas
på, för att trygga barn och ungas
hälsa.
Den psykiska vården är överbelastad och måste förstärkas. Det
gäller även barnpsykiatrin.
Vi vill att det byggs alternativa
boenden, när du vill ha nära till
omsorg och vård, men ändå bo
i din egen lägenhet. Samarbetsmodellen vård-och omsorg ska
vidareutvecklas med hemtjänst
och hemsjukvård knuten till vårdcentraler.

Jane Trepp ledamot KSON,
ers Fullmäktige och ledamot i
kretsstyrelsen
Jane.trepp@norrtalje.se

bygg och miljö
Bygg- och miljönämnden styrs i hög grad av lagar
och förordningar. Inom dessa
ramar är det viktigt för oss i Centerpartiet att särskilt värna den
värdefullaste jordbruksmarken,
så att den inte splittras av bebyggelse och infrastruktur.

ARBETET I

VARFÖR JAG BLEV
CENTERPARTIST

att
landsbygden i hela kommunen
ges möjlighet att få växa och
utvecklas, men inte just på den
Stefan Lindskog
värdefullaste åkermarken.
Norrtälje stad har en inre stadskär- 1:e Vice Ordförande
Bygg- och Miljönämnden
na, som är ett utpekat riksintresse
för kulturmiljövård. Det är viktigt
för oss att atmosfären och karaktären bibehålls. Samtidigt välkomnar vi utvecklingen med ny och modern bebyggelse utanför den
skyddade stadskärnan.

SAMTIDIGT VILL VI
– Efter valet 2018 tog jag klivet och gläntade på dörren till Centerpartiets medlemsmöte. Driften att påverka och göra skillnad
blev överhängande. Bemötandet jag fick
och sedan förtroendet och stödet som
ökat i takt med mina ambitioner har gett
mig styrka och glädje i mina uppdrag. Det
öppna och vänliga bemötandet var avgörande. Därför är jag extra hedrad över min
roll som vice ordförande i kretsstyrelsen där
jag kommer att förvalta och utveckla det
välkomnande klimat jag fick uppleva.

Anna Eneroth, Ledamot Barnoch Skolnämnden samt ledamot
i Kretsstyrelsen
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kommunala bolag
har en koncentrerad kärnverksamhet med produkter och
tjänster inom el, elnät, fjärrvärme och fiber.
Miljöfrågorna står högt på agendan hos
oss och vi tar kontinuerligt stora och små
steg mot ett hållbart samhälle.
Vi vill som energibolag ta vårt ansvar
för att stoppa den globala uppvärmningen. Därför är all vår el grön och kommer
från sol, vind, biobränsle och vatten och
vår fjärrvärme bygger på bioenergi och
spillvärme. Vi strävar efter att bli en helt
fossilbränslefri organisation senast 2030
Barn och ungdomar är vår framtid. Därför värnar vi såklart lite extra om dem. Det
gör vi genom att stötta många lokala barnoch ungdomsprojekt Det gör vi med hjälp
av våra 1899-kunder och lokala aktörer,
med syfte att öka ungdomarnas intresse för
hållbarhet och energi.

NORRTÄLJE ENERGI

är ett kommunägt fastighetsbolag. Bolaget äger och
förvaltar drygt 2000 lägenheter och ca 150
lokaler fördelade på orterna Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Älmsta.
Roslagsbostäder vill vara med och bidra
till tillväxt och påverka i positiv hållbar
riktning. Roslagsbostäder har just nu två
stora nyproduktioner på gång, ett i Bålbro,
Rimbo och ett i Tallhöjden, Norrtälje.

ROSLAGSBOSTÄDER

"Roslagsbostäder vill vara med
och bidra till tillväxt och påverka
i positiv hållbar riktning.”

är ett kommunalt
bolag, som har företagslokaler, studentbostäder, utbildning och Utvecklingscentrum
för vatten under sin hatt. Hos oss kan du
studera på eftergymnasiala utbildningar.
Du hittar lätt en bostad. Vi har flera företag
som växer inom vårt område. Vi står för
nytänkande och har specialister inom
vatten och avloppsfrågor. Du kan få rådgivning hos oss när du ska installera nytt VA. I
framtiden vill vi utveckla lärandet och innovationerna att växa och utvecklas tillsammans med näringslivet och utbildningen.

CAMPUS ROSLAGEN

Gunnar Englund, 1:e vice
ordförande Norrtälje Energi.
Claes Holmström 1:e vice Ordförande
Roslagsbostäder

klimat
och miljö

Berit Jansson, 1:e Vice Ordförande
Campus Roslagen

SKA VI KLARA KLIMATKRISEN BEHÖVER VI AGERA KRAFTFULLT!

Norrtälje kommun ska bli klimatneutralt till
2045.Centerpartiet tror på Grön tillväxt, som
innebär att hänsyn tas till påverkan på både klimat och miljö. Därför har Centerpartiet bidragit
till att ta fram ett miljö- och klimatprogram för
kommunens egen verksamhet. All kommunal
verksamhet ska ha konkreta mål hur de ska minska sina koldioxidutsläpp, exempelvis genom att

fordon ställs om att drivas med biobränslen eller
el. Varje år ska också mätbara mål för mindre
miljöpåverkan tas fram i mål och budget.
Vi vill att programmet ska tillämpas så att inköp
och upphandlingar kan göras med större hänsyn
till klimat och miljö, men även till social miljö.
Det ska vara lätt att leva klimatsmart.

infrastruktur
Många Norrtäljebor pendlar till
jobb och skolan, och är beroende
av fungerande infartsparkeringar.
Fler övervakade infartsparkeringar
i rätt lägen behövs.

Ett axplock på vad vi gjort under 2020

Även på landsbygden
bör det gå att ta sig fram
på cykel, utan att riskera
livhanken. Därför driver
Centerpartiet på för fler
cykelvägar i kommunen.
Kommunens ekonomiska
stimulans till föreningar
och privata aktörer som
vill bygga cykelvägar
behöver öka.

Tommy Lundqvist,
ordf. Teknik- och
Klimatnämnden

•

Anläggningsbidraget för gång- och cykelvägar på landsbygden för
vägföreningar/intresseföreningar finns kvar om 5 milj. 2021.

•

Belysningsstrategi tas fram i syfte att minimera antalet platser som
upplevs otrygga.

•

Två kommunala avdelningar, VA och Renhållningen, bildar ett bolag
Norrtälje Vatten och Avfall AB.

•

Utrangeringen av oljepannor fortgår. 2021 blir sista året med oljepannor i kommunala fastigheter. Det politiska beslut Teknik- och
Klimatnämnden tog 2018 har förkortat utbytestiden med 7 år. Detta
har medfört att vi har minskat koldioxidutsläppen från 2018 års nivå
på 1200 ton till de 220 ton som förväntas bli det totala utsläppet
från dessa fastigheter i slutet av 2021.

•

Kommunen ska bli ansvarig för ett återbruksmottagande. Insamlat
material tas sedan omhand av ideella föreningar eller företag.

7

8

HELA DENNA BILAGA ÄR INFORMATION FRÅN CENTERPARTIET NORRTÄLJE

frihet och ansvar
ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än
hundra år har vi slagits för att människor ska
få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett
hållbart samhälle. Och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige, för vi klarar
oss inte utan varandra.
Därför vill vi ha en närodlad politik. Det
betyder att du ska ha mer att säga till om i
din vardag. Vi vill till exempel att du ska
kunna välja den vårdcentral eller skola som
passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss
om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

CENTERPARTIET ÄR

VI TÄNKER GÖRA allt vi kan för att fler
ska få ett jobb att gå till. Inte för statsbudgetens skull, utan därför att ett jobb kan vara
skillnaden mellan att ge upp, eller att tro på
framtiden. Och det är stort.
Men jobb skapas inte av politiker – utan
av entreprenörer som kan anställa. Det är
de som är våra jobbskapare. Därför jobbar
vi för att ge dem bättre villkor, så att de
kan skapa fler jobb i både Norrtälje och på
landsbygden.

EN AV VÅRA allra största utmaningar är
att stoppa klimatförändringarna. Vi är säkra
på att det går, men det kommer inte att fixa
sig av sig själv. Vi tror på ny teknik, smarta
lösningar och en hög prislapp på att smutsa
ner. Alltså både frihet och ansvar.

Logotypen

centerfont
Fyrklövern

Typsnittet

Nytt
CREAtivt
nätverk
för
Centerpartiets
visuella
identitet
i korthet
kvinnor mitt-i-livet

Fyrklövern, logotypen, grönt, typsnittet centerfont och planket. Dessa hörnstenar lägger grunden för vår visuella

andra är nyare. De används i olika kombinationer, ibland ensamma, ibland tillsammans. Det mesta av våra grafis
som grund. De formar Centerpartiets unika uttryck.

– Vi undersöker nya former för
politiskt engagemang. Även
kvinnor som befinner sig mitt
i livspusslet behövs i politiken,
säger Emelie Löthgren, en av
initiativtagarna till nätverket inom
Centerpartiet i Norrtälje.
Önskan är att samla centermedlemmar och andra kvinnor med
liberala värderingar och ett stort
klimat- och miljöengagemang.
Nätverket kommer också att
driva politikutveckling för att
finna nya lösningar på dagens och
morgondagens samhällsutmaningar.

Gunnar Englund,
ordförande centerpartiets kretsstyrelse
gunnar.englund@centerpartiet.se

KONTAKTPERSON
Anna Eneroth, vice ordförande i
Centerpartiets kretsstyrelsen
anna.eneroth@centerpartiet.se

VARFÖR JAG BLEV
CENTERPARTIST

SENIORNÄTVERK 60+

Ralf Nord:
– Har studerat olika
partiers ideologier
och funnit att Centerpartiet står närmast
mina egna idéer. Jag
är landsbygdsbo och
att ha friheten att
välja är viktiga frågor
för mig.

Juno Krantz:
– Jag anser att ideologin i Centerpartiet var
det avgörande. Alla
människors lika rätt
och värde. Tror på
företagande och en
växande landsbygd.

VILL DU BLI MEDLEM?
Swisha 150 kr
till 123 421 85 33
tillsammans med
personnummer och
mejladress.

David Säll, ersättare
i Val- och Demokratinämnden:
– Har alltid varit
politiskt intresserad. Skulle skriva en
uppsats om politik för
provet i svenska. Då
upptäckte jag att jag
är Centerpartist.

Sofia Händel,
ersättare i Teknik- och
Klimatnämnden och
ersättare i
Kretstyrelsen:
– Mitt hjärta har alltid
klappat lite extra för
landsbygden och att
det ska funka att bo,
jobba, gå i skolan och
ha tillgång till service
på landet. Tycker det
är viktigt att vi finner
smarta lösningar på
miljö- och klimatområdet. Centerpartiet blev
därigenom ett naturligt
val. Sen spelade det
nog in att jag mött
många kloka centerpartister genom åren, det
kändes som ett trevligt
parti helt enkelt!

I maj 2017 bildades Centerpartiets seniornätverket 60+. Syftet
är att öka de äldres inflytande. För
att kunna få ett långt och aktivt liv
måste detta ges större utrymme i
politiken. Centerpartiet har därför
startat seniornätverk över hela
landet. Redan är vi en viktig opinionsbildare i seniora frågor. I vår
kommun finns ett lokalt nätverk.
Hos oss började vi i januari 2018.
Vi har nu nära 40 aktiva medlemmar och fler är välkomna.
ÖPPET FÖR ALLA
– kontakta Bengt Ericsson
0706–938877 eller e-post
bpj.ericsson@gmail.com.

Norrtälje • norrtalje@centerpartiet.se • centern.nu
Facebook – Centerpartiet i Norrtälje

