Tillgänglig och

högkvalitativ

Vård

Centerpartiets kandidater
till landstinget i Östergötland:
Göran Gunnarsson, Madeleine Johansson,
Kerstin Sjöberg och Roger Sandström

Närhet till vård och bra
kommunikationer i hela Östergötland
Att förebygga ohälsa är det bästa för att minska behovet av sjukvård. För den
som blir sjuk är det viktigt att snabbt få hjälp och behandling, oavsett om man
bor i staden eller på landsbygden.
Vi i Centerpartiet tycker det är viktigt att det är nära till vården. Därför ska
det förutom i Norrköpings tätort finnas bra sjukvård, tandvård, familjecentral,
BVC och MVC i Kolmården, Skärblacka, Åby och Östra Husby. Vård kan drivas
offentligt eller privat. Det är bra att ha något att välja på.
Den som behöver vård ska inte hamna mellan stolarna. Kommer man till fel
ställe ska man få hjälp att hitta rätt. Samarbetet mellan kommun, landsting och
andra aktörer är avgörande.
Vi ser Vrinnevisjukhuset som en av de viktigaste vårdgivarna i Östergötland.
Där ska högkvalificerad behandling erbjudas och där ska forskning och utbildning bedrivas. Vi värnar geriatrisk avdelning på Vrinnevisjukhuset. Den mat som
serveras på landstingets alla vårdinrättningar ska vara god, näringsriktig och
närproducerad.
Det ska vara enkelt att välja miljövänliga resor. Då behöver tidtabeller anpassas, olika modeller för biljettpriser prövas, byten mellan olika trafikslag underlättas. Miljövänliga drivmedel ska användas i hela verksamhetens alla fordon.

Centerpartiet i Östergötland vill:
• Att hela Östergötland ska leva – stad och land hand
i hand.
NÄRODLAD
Giftfri
FÖR
POLITIK
• Ha mer närodlad östgötsk mat på våra tallrikar! HELA LANDET!
VARDAG!
Djur och natur ska må bra, då smakar också maten bättre!
• Skydda Vättern! Gruvbrytning, gasutvinning eller militära
skjutövningar får inte äventyra vårt dricksvatten i Östergötland.
• Att det alltid ska finnas en grundtrygghet. Vi vill stärka möjligheterna
SÄNK
för dem som har det sämst, då lyfter vi hela samhället.
Bättre
Trösklarna till
VILLKOR för
arbetsmarknaden!
• Få till flera jobb bl.a. genom sänkta kostnader för våra företag och lägre
JOBBskaparna!
trösklar in på arbetsmarknaden, speciellt för våra ungdomar.
• Att det ska vara enkelt och prisvärt att använda kollektivtrafiken.
Lena Ek

Korta led-

tider inom

Lena Ek kandiderar återigen till riksdagen och är Östgöta- cancervården
centerns toppkandidat! Lena har under åren haft en mängd
olika uppdrag inom Centerpartiet. Allt ifrån kommunalråd
i Valdemarsvik till att vara Europaparlamentariker och nu
Sveriges miljöminister. Hon är i grunden folkrättsjurist
och även utsedd som hedersdoktor vid Lunds tekniska
högskola för sina insatser för att främja den miljödrivna
teknikutvecklingen. Lena har också varit mycket engagerad
i mänskliga rättigheter, framför allt för barn och kvinnor
samt jobbat mycket med jämställdhetsfrågor. Som miljöminister brinner Lena naturligtvis för miljö- och klimatfrågorna som också är en av Centerpartiets viktigaste
politiska frågor.

Du kan läsa hela vårt regionala valprogram
på www.centerpartiet.se/ostergotland
Besök oss gärna i valstugorna och få mera information!
Läs mer om Centerpartiets politik
på www.centerpartiet.se
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Östgötacenterns
toppkandidater till riksdagen:

Birgitta Gunnarsson, Mjölby (nr 4 på listan),
Karin Jonsson, Norrköping (3), Lena Ek, Valdemarsvik (1)
och Staffan Danielsson, Linköping (2).
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Företag som går bra
anställer flera!
Karin Jonsson

Christian Widlund

Kajsa
Törnqvist Netz
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Centerpartiet
– Norrköpings gröna röst

Det ska vara enkelt och roligt att driva företag i Norrköping!
Det är inom småföretagen som de flesta nya jobben kommer
fram. Det är därför viktigt att företagen ges bra möjligheter att
växa och att de möts av ett gott företagsklimat. Arbetslösheten
Trösvikla
i Norrköping är bland den högsta i hela Sverige. Så kan
interna till
knaden!
marfå
arbets
ha det. Det måste till en förändring så att fler kan jobba
och
en lön att leva på.

SÄNK

Lars-Olof Johansson

KrySsa din

Norrköping är också beroende av att Alliansregeringen kan
fortsätta sin jobbpolitik som sänker företagens och kommunens
kostnader för att anställa.

Roger Sandström

Bättre

VILLKOR för

JOBBskaparna!

Peter Gustavsson

kommunBättrefullmäktige
till

VILLKOR för

JOBBskaparna!

Vi sTälLer

upP för

dig!

KrySsa din

kandidat!

Hela Norrköping!

Det ska vara enkelt och bekvämt att leva miljövänligt i
Norrköping. Centerpartiet vill inte ha en planekonomisk
% miljöansvar med
bordeVi vill istället kombinera
co2politik.
miljö
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Norrköpings
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Bättre

VILLKOR för

arbetsmarknaden!
Vår miljöpolitik har gjort
det möjligt att kombinera
starkt rna!
JOBBskapa
miljöansvar med god ekonomisk tillväxt. Det är Centerpartiets uppgift även i framtiden. Vi vill inte bara peka på
miljöproblemen utan att också finna de politiska lösningarna
som de flesta kan leva efter.

Fredrik Collin

Det ska vara enkelt att bo och leva i hela kommunen!
En del vill bo i staden, andra vill bo i våra mindre samhällen
SÄNKVi tycker det ärBättre
eller på rena vischan.
bra att alla inte co
borborde
på
as
beskatt
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utan att vi sprider ut VILLKOR
oss lite. för
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JOBBskaparna!
och variation, vi är alla olika, låt oss
förbli det.
FÖRNYBART!
Jobb, service och bra kommunikationer är något som också
måste finnas i hela kommunen. Behöver alla kommunens
kontor ligga mitt i centrala Norrköping med de dyraste
hyrorna? Nej, vi tycker inte det.
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Centerpartiet vill:

Centerpartiet vill:

Centerpartiet vill:

• Lyfta fram entreprenörskap och företagande i skolan.
• Att många kvinnors dröm om företagande inom t.ex. vården
ska uppmuntras – inte stoppas!
• Att kommunen skall vara ett föredöme vad gäller praktikplatser och lärlingsprogram.
• Satsa på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen.
• Förbereda och utbilda inom olika yrkesgrenar inför byggandet
av Ostlänken.
• Att kommunala upphandlingar ska delas upp för att möjliggöra
för småföretag att delta.
• Utveckla besöksnäringen i hela kommunen.
• Ge våra uteserveringar kloka tillstånd – inte tokiga avslag!
• Förbättra kommunens attityd och service till företagen.
• Att kommunen inte ska ägna sig åt onödig byråkrati och
klåfingrighet i sin myndighetsutövning.

• Spara energi och att den energi som används ska vara
förnybar.
• Bygga klokt och undvika att bebygga brukningsvärd
jordbruksmark som istället behövs för mat, energi och
jobb.
• Att det ska gå fort och lätt att åka kollektivt.
• Att miljöfordon ska ha lägre p-avgifter.
• Ställa tydliga krav på god miljö- och djuromsorg vid all
offentlig upphandling av mat.
• Ta bort farliga kemikalier i kläder, leksaker, byggnadsmaterial m.m.
• Satsa på fler cykelvägar.
• Att det ska finnas laddningsstolpar för elfordon runt
om i kommunen.

Kerstin Sjöberg

Erica Pettersson

Johan Lundgren

Per Strålin

Daniel Åhs Karlsson

• Att bredbandsutbyggnaden ska fortsätta i hela kommunen.
• Bevara och utveckla skolorna på landsbygden.
• Utnyttja naturens läkande kraft – utveckla grön rehabilitering och vård.
• Uppmuntra byggandet utanför staden, även i närheten av
vatten.
• Bygga trygghetsboenden även på mindre orter.
• Säkra grundläggande samhällsservice i hela kommunen.
• Att det ska finnas bra och säkra vägar även utanför staden.
• Underlätta företagsetableringar i hela kommunen.
• Att de mindre orterna ska ges större möjlighet att
utvecklas.

Läs mer om
Centerpartiets politik i Norrköping:

Gabriella Karlsson

www.centerpartiet.se/norrkoping
Kontakta oss gärna på tel. 011-10 06 90
eller mail norrkoping@centerpartiet.se

