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Roger sandström

Namn:

Roger Sandström

Bor:

Odalgatan, Norrköping
42 år

Ålder:
Singel
Familj:
Yrke:

Organisationsutvecklare. Har
arbetat som städare, vikarie inom
hemtjänst/vårdhem, lärare mm.

Intressen:

Politik, resor, umgås med vänner,
naturen, fotografering mm

Bästa film:

Schindlers list

Bästa bok:

Exodus av Leon Uris

Tycker illa om: Diskriminering, skitsnack och
översitteri
Gillar bäst:

Min familj och mina vänner,
ärlighet, jobbet

Uppdrag:

Just nu inga, men har varit
nämndeman i förvaltningsrätten &
tingsrätten, ersättare i diverse
nämnder.
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Människor är inte enkelspåriga så varför ska politik vara
det?
Idag har vi två politiska jättar i Sverige, med idéer som skapades på 1800talet, där det mesta beskrivs i ytterligheter.
Centerpartiets idé bygger på att människor idag är kapabla att hylla både fri
företagsamhet och ett samhälle som värnar om de svagaste.
Man inser att det inte existerar ett framåtskridande samhälle som inte
samtidigt värnar om miljön.
Och vem förnekar idag att Sverige behöver såväl stora städer som en levande
landsbygd?!
För mig med den här lite mer nyanserade bilden av världen handlar det inte
om att gå till höger eller vänster. Det handlar om att gå framåt. Centerpartiet
anser att de bästa lösningarna finns att hämta där samförstånd råder mellan
kollektivt ansvar och stor individuell frihet.

För mig som kandidat innebär detta att jag vill arbeta för:
 att vård och omsorg ska betalas via skattsedeln
 att den som utför vården ska göra det med bra kvalitet!
 att Vrinnevisjukhuset ska finnas och ge god vård
 satsning på vård och omsorg
 att offentligt upphandlad mat alltid ska vara svensk
 att miljöfrågorna ska genomgripa alla beslut
 att all diskriminering ska upphöra
 en fungerande kollektivtrafik till rimliga priser
 att hela länet ska utvecklas
 hjälpa ungdomar som hamnat snett
 satsa på ungdomens
intressen och fritid – det kan
bli framtidens jobb!
 att flytta makt från
kommunen och dess
tjänstemän till de enskilda
medborgarna
 skapa förutsättningar för fler arbeten

Norrköping ska inte till
höger eller vänster.
Vi ska framåt!
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Du kan nå mig för mer information via telefon
072-716 38 59 eller på e-post
roger.sandstrom@centerpartiet.se eller varför inte
kolla in min sida
www.centerpartiet.se/rogersandstrom
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