Ny framtid

för Orsa

Mikael Thalin, kommunalrådskandidat för Centerpartiet.

”Orsa behöver ett starkt och
öppet politiskt ledarskap.”
”Vill du liksom jag se en förändring i Orsa?
Centerpartiet har en stark lista med
kandidater som alla vill bidra till en
ny framtid för kommunen. Den
måste bygga på en större öppenhet
och ett starkt politiskt ledarskap.”
Lägg din röst på Centerpartiet
i valet den 14 september!
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Strandnära boenden lockar till inflyttning.

Vår bild av Orsa 2020
Vi har byggt en kommun där traditioner och kulturarv kombineras med nytänkande och nyfikenhet inför det nya, och där alla förstår att företagande
och näringsliv utgör grunden till välstånd.
Vi kallar det åstadkommation; jordnära och engagerade människor som
får saker och ting att hända. Det här är vår framtidsbild. Håller du med?

Jan Lovén

”Företagande skapar
resurser till bra service
för Orsas befolkning”

Rosanna Thyrén

”Närodlat och närproducerat
för en levande landsbygd
och ett öppet landskap”
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Fia Bernle

”Tydligt ledarskap,
kommunikation och stor
lyhördhet ger en bättre
skola”

Håkan Yngström

”Vi lovar en väl
fungerande skola med
en hög kunskapsnivå”

Vår bild av Orsa 2020
Centerpartiet strävar efter ett hållbart Orsa där människor får bestämma
mer själva. Vi vill ta tillvara människors idéer och tror på ett samhälle byggt
på demokrati och öppenhet. I centrum står den enskilda människans vilja
och skyldighet att ta eget ansvar för sig själv och sin omgivning. Du spelar
huvudrollen i ditt liv. Det här är vår framtidsbild. Håller du med?

Barnen är vår framtid. Vi lovar krafttag för en bättre skola.

Vår bild av Orsa 2020
I vårt Orsa ser vi barnens olika behov och kommunen ger varje enskild elev
bästa möjliga stöd för att utvecklas som individ. Det är tydligt att föräldraskapet innebär ett ansvar för barnens uppväxt. Ordning och reda skapar
trygga och motiverade barn. Unga människor har ökade möjligheter att påverka sin egen och Orsas framtid. Det här är vår framtidsbild. Håller du med?

Liselott Länsmans

”Utveckla vuxenutbildningen och
yrkeshögskolan Scott”

Anders Ors

”Kommunen ska verka för ett
aktivt föreningsliv med
inriktning på barn och
ungdomar”
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Tillräckliga resurser för en
värdig omvårdnad.

viktigt för dig?

äldreomsorgen
viktig för dig?

Anne-Marie Fröjdh
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Ja till EU

”En äldreomsorg som utgår
från individens behov”

– Nej till Euro!

Bernt Westerhagen

”Satsa på trygghetsboende
för äldre”

Vår bild av Orsa 2020
Orsa har en kvalitetssäkrad omsorg som garanterar äldre och handikappade
en värdig omvårdnad.
Det ges möjlighet till valfrihet, självbestämmande och meningsfulla fritidsaktiviteter och en väl fungerande dagverksamhet. God, närproducerad och
vällagad mat serveras i boenden som präglas av trygghet och gemenskap.
Det här är vår framtidsbild. Håller du med?

Vanja Difs

”Äldreomsorgen ska vara så
bra att vi ser fram emot att
åldras”

Susann Lindblad

”För ett värdigt flyktingmottagande krävs en
snabbare introduktion
i det svenska samhället”

Sophie Fröjdh

”Ta tag i drogproblemen
i Orsa”
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Jakt på varg för en levande landsbygd.
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Mats Smids

”Sänk rovdjurstrycket nu”
vill du se en

bättre skola

i orsa?

Åke Falk

”Orsas natur och kultur ska
utvecklas och ge upplevelser
för både ortsbefolkning och
besökare”

beskattas
mer än jobb
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Vår bild av Orsa 2020
Livskvalitet är för oss lika med en levande landsbygd och en god miljö.
I vårt samhälle finns en tydlig koppling mellan lokal produktion och
lokal konsumtion. Om vi handlar lokalt bidrar det till ett öppet landskap och vackra vyer. I vår fauna finns mångfald inte enfald, och det
finns möjlighet till ett rikt friluftsliv och levande fäbodar. Vi kallar det
hållbarhet. Det här är vår framtidsbild. Håller du med?

Bo Lindblad

”Uppmjukat strandskydd
bidrar till byggnation
och inflyttning”

Jimmy Olsson

”I första hand småskaliga
lösningar inom vatten och
avlopp”

vill du se en

bättre skola

i orsa?

Bevara
Stackmora Damm.

Vår bild av Orsa 2020
I vårt Orsa tar vi ansvar för den framtida energiförsörjningen. Vindkraftsområdena är utbyggda och ger inkomster och energi. Vattenkraft och vindkraft utgör ett viktigt komplement till varandra. Ett uppmjukat strandskydd
ger möjligheter till attraktiva boenden för Orsabor och fritidsboende. Orsa
är en bra bostadsort som attraherar hela regionen. Det finns ett väl utbyggt
fibernät och byarna ses som en tillgång i kommunens utveckling. Det här är
vår framtidsbild. Håller du med?

Johan Smids

”Samverkan mellan skola och
näringsliv är en väg till
ökat entreprenörskap”

Ronnie Lovén

”Bredband till alla byar
och Orsa Centrum”

Ge din röst till

Centerpartiet!
Stöd Din kandidat genom att personrösta!
Behöver du hjälp med att komma till vallokalen eller är det något du
undrar över? Tveka inte att kontakta någon av oss:
Mikael Thalin, ordförande
mikael.thalin.orsa@gmail.com
070-585 36 08
Håkan Yngström
hakan.y@tele2.se
070-267 20 36
Rosanna Thyrén
thyren.rosanna@gmail.com
070-687 69 69
Jan Lovén
jan.loven@orsamail.se
070-618 03 50
Följ oss gärna på vår hemsida
www.centerpartiet.se/orsa
och via facebook;
centerpartiet i Orsa

Våra kandidater till
kommunfullmäktige.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet
1. Mikael Thalin, regionchef, Åberga
2. Håkan Yngström, omsorgsassistent, Ön
3. Rosanna Thyrén, kantor, Skattungbyn
4. Jan Lovén, småföretagare, Kallmora
5. Anne-Marie Fröjdh, ungdomssamordnare, Born
6. Fia Bernle, lantbrukare, Viborg
7. Bernt Westerhagen, ingenjör, Stenberg
8. Johan Smids, företagare, Born
9. Vanja Difs, fotterapeut, Orsa
10. Jimmy Olsson, fd. filialchef, Sandhed
11. Åke Falk, hemmansägare, Stackmora
12. Susann Lindblad, leg. sjuksköterska, Lisselhed
13. Mats Smids, skogsbonde, Kyrkbyn
14. Bo Lindblad, timmerman, Lisselhed
15. Sophie Fröjdh, föräldraledig, Nederberga
16. Ronnie Lovén, företagare, Kyrkbyn
17. Liselott Länsmans, egenföretagare, Fryksås
18. Anders Ors, företagare, Berget
19. Ulla Stenfelt-Rosenson, intendent, Hornberga
20. Per Thyrén, deltidsbonde, Skattungbyn
21. Jessica Rehn, föräldraledig, Sandhed
22. Anders Borg, hemmansägare, Skattungbyn
23. Örjan Gustafsson, pensionär, Slättberg
24. Aino Eurenius, sjuksköterska, Berget
25. Göran Frisk, pensionär, Kyrkbyn
26. Anders Hahne, fd. svetsare, Skattungbyn
27. Spiris Kerstin Eriksdotter, bildlärare, Mickelvål
28. Yngve Björklund, chaufför, Björken
29. Aina Lindblad, pensionär, Lisselhed
30. Leif Dahlfors, arbetsledare, Slättberg
31. Lars Erik Björkkvist, hemmansägare, Mickelvål
32. Kristina Westerhagen, läkarsekreterare, Stenberg
33. Mikael Stålberg, fd. bildarkivsföreståndare, Näsgårdarna
34. Rose Marie Jonsson, personlig assistent, Kyrkbyn
35. Jan-Olof Nises, sågverksarbetare, Born

Orsa
0004-07024

Landstinget
Mora/Orsa/Älvdalen

Christina Bröms, Mora

Bernt Westerhagen, Orsa

Maria Eriksson, Älvdalen

Viktigt för vården i norra Dalarna
Inom norra länsdelen
vill Centerpartiet speciellt prioritera:
• Utreda barnmorskeledd förlossningsklinik vid Mora lasarett.
• Mora lasarett ska vara väl fungerande för patienten och attraktivt som
arbetsplats.
• Bevara och utveckla vårdcentralerna i Mora, Orsa, Älvdalen och Särna.
Förstärka kompetensen för all vårdpersonal som arbetar för unga och äldre.
• Vårdcentralerna/Mora lasarett ska ha fast läkarbemanning för god kontinuitet
i vården. Det innebär ökad trygghet,
tillgänglighet och kortare köer.

Alla patienter ska
bemötas med respekt!
• Pröva möjligheten att inrätta Familjecentral/Äldrevårdscentral.
• Förbättra det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet.

Närodlad politik
– Rätt vård i rätt tid
helt enkelt!

VAL TILL LANDSTINGSFULL

MÄKTIGE

Centerpartiet

1. Christina Bröms, Mora
2. Maria Eriksson, Älvd
alen
3. Bernt Westerhagen,
Orsa
4. Torbjörn Ulriksen,
Mora
5. Inger Nyberg, Älvd
alen
6. Örjan Gustafsson,
Orsa
7. Johanna Hed, Mora
8. Jan Spånberg, Idre
9. Susann Lindblad, Orsa
10. Bert Persson, Mora
11. Daniel Nyström, Älvd
alen
12. Vanja Difs, Orsa
13. Gun-Britt Emanuel
sson, Älvdalen
14. Aino Eurenius, Orsa
15. Kjell Tenn, Älvdalen
16. Anders Ors, Orsa
17. Karita Graf, Älvdalen
18. Evert Hermansson,
Särna
19. Tore Eriksson, Älvd
alen
Mora/Orsa/Älvdalen
0004-09254

Riksdagen
Dalarna

Hjälper du oss att

kämpa för Dalarna?
Dalarna är viktigt för Sverige. Här finns en kraft och energi som är till nytta
för hela landet. Det visar vår industri, små- och medelstora företag, lantbruken, besöksnäringen och våra världskända kultur- och idrottsevenemang.
Inom Centerpartiet Dalarna finns en naturlig drivkraft att slå vakt om
utvecklingen och livskvalitén i hela Dalarna. Både i städerna och på landsbygden. Vi centerpartister från Dalarna vill åka ner till riksdagen i Stockholm och
berätta för övriga Sverige hur viktigt det är att utveckla den kraft som finns i
vårt län och driva nedanstående frågor:

NärodlaD politik
Besluten som rör din vardag skall fattas så nära dig som möjligt.
Håller du med oss?

Land och stad behövs
Landsbygden behöver stadens tjänster men staden behöver också landsbygdens mat, råvaror och förädlade produkter. Landsbygden levererar
också frisk luft, klart vatten och upplevelser. Håller du med oss?

Mat och miljö
Vi vill se en livsmedelsproduktion som sker nära konsumenterna utan långa
transporter. Det höjer livskvalitén och är bra för miljön. Håller du med oss?

Jobb skapas i företagen
Fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag. Flera av dem finns
på landsbygden. Därför är det viktigt att där finns bra kommunikation och
bredband. Håller du med oss?

Är vi överens i dessa frågor?
Rösta i så fall på Centerpartiet i riksdagsvalet
den 14 september.

Landstinget
Dalarna

NÄRODLAD POLITIK

UTGÅR FRÅN PATIENTENS BEHOV
Vi som kandiderar för Centerpartiet i landstingsvalet har en gedigen erfarenhet inom hälso- och sjukvården och vi är beredda att anta utmaningen att
leda Landstinget Dalarna. Vi kan och vill införa en sjukvård som invånarna
frågat efter i så många år. Vårt mål är att tillsammans med personalen erbjuda landets bästa hälso- och sjukvård.
Här är några viktiga frågor för att nå det målet.

Sjukvården nära dig – skapar trygget i hela Dalarna
Invånarna på landsbygden ska garanteras en lägsta vårdservice. Lösningarna
kan vara lokal samverkan eller mobila lösningar.
Det ska vara möjligt att öppna små vårdcentraler och filialer – även på orter
som Lima, Gustafs, Stora Skedvi, Torsång, Grangärde, Sollerön och Söderbärke.
Själva sjukvården bör också flyttas närmare människorna. Det ska ske genom
utökad specialistmottagning vid lasaretten i Ludvika, Avesta och Mora.
Vår närodlade politik skapar trygghet – för alla. Håller du med oss?

VIP-kort för äldre med äldrevårdscentraler
Vi ska ta hand om den äldre generationen på ett tryggt och unikt sätt.
Alla över 75 år ska få VIP-kort till äldrevårdscentraler som utvecklas vid de befintliga vårdcentralerna i – hela – Dalarna. Detta ska vara en VIP-mottagning
med hälsosamtal, egen telefonlinje och extra tid hos läkaren. Det ger kvalitet
och trygghet. Håller du med oss?

Vi ger grogrund för fler familjecentraler
Hela familjen måste må bra! Här kompromissar vi inte. Därför ska varje dalakommun ha minst en familjecentral med ett väl utbyggt föräldrastöd.
Familjecentralen främjar god hälsa och är en viktig mötesplats för barn och
deras familjer. Håller du med oss?

Landstinget
Dalarna
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Vårdval – du kan välja själv och ska slippa vänta
Kort kö till operationen ska inte vara en lyx bara för den som har gott om
pengar. Därför vill vi införa vårdval i specialistsjukvården.
Vi vill stärka patientens rätt att välja vård och få vård i rätt tid. Därför ska
invånarna också kunna välja och välja bort vårdcentraler, utifrån sina egna
behov. Vårdval är en lyx för alla. Håller du med oss?

Är vi överens
omkonkurrens=
dessaent
frågor?
makt
konsum

Rösta i så fall på
Centerpartiet
i landstingsvalet
den 14 september!

NÄRA vård

utan kö!
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Landstinget
och Riksdagen

Centerpartiet
i Dalarna
– ett parti som driver en närodlad politik
Vi ber om ditt förtroende i valen till riksdagen, landstinget och kommunerna.
Från vänster: Peter Helander, Lena Reyier,
Sofia Jarl och Anders Ahlgren.
VAL TILL RIKSDAGEN

Centerpartiet
nef
1. Anders Ahlgren, Gag
2. Peter Helander, Mora
3. Sofia Jarl, Gagnef
Borlänge
4. Johanna Hedlund,
n
5. Camilla Sparring, Falu
vik
Rätt
6. Jonny Jones,
, Vansbro
7. Per-Anders Westhed
8. Christina Bröms, Mora
ra
9. Gun Drugge, Hedemo
, Säter
10. Michael Arvidsson
11. Kjell Tenn, Älvdalen
Leksand
12. Kenneth Dahlström,
n
13. Mats Dahlström, Falu
14. Anna Hed, Mora
djebacken
15. Jan Tholerus, Sme
n
16. Joakim Storck, Falu
ta
17. Gunilla Berglund, Aves
Orsa
in,
18. Mikael Thal
ng-Sälen
19. Pär Kindlund, Malu
20. Karin Örjes, Borlänge
n, Avesta
21. Karl-Johan Petersso
änge
22. Oscar Sjökvist, Borl

VAL TILL LANDSTINGET

Centerpartiet

1. Lena Reyier, Borlänge
2. Göran Engström, Sme
djebacken
3. Christina Bröms, Mora
4. Göte Persson, Falu
n
5. Anki Enevoldsen, Gag
nef
6. Gunilla Berglund, Aves
ta
7. Owe Ahlinder, Hed
emora
8. Maria Eriksson, Älvd
alen
9. Pär Kindlund, Malu
ng-Sälen
10. Niclas Bodin, Säte
r
11. Agneta Ängsås, Falu
n
12. Anders Ahlgren, Gag
nef
13. Annika Simm-Eriksson
, Vansbro
14. Oscar Sjökvist, Borl
änge
15. Sara Persson, Aves
ta
16. Kenneth Dahlström,
Leksand
17. Joanna Stridh, Rätt
vik
18. Jan Karlsson, Ludv
ika
19. Karin Örjes, Borlänge
20. Mats Dahlström, Falu
n
21. Torbjörn Ulriksen,
Mora
22. Inger Nyberg, Älvd
alen
23. Johanna Hedlund,
Borlänge

Centerpartiet Dalarna, Kaserngården 6, 791 40 Falun
070-728 62 64, dalarna@centerpartiet.se, www.centerpartiet.se/dalarna

