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VI VILL...

Vår vision

•	Vi vill bygga ett levande centrum där det finns både
skola, service och butiker - innehåll är viktigare än
ny asfalt.
• Bygg trygghetsboende för äldre.
•	Alla barn ska ges möjlighet att klara godkänt i
grundskolan.

Centerpartiets Orsa präglas av närhet och gemenskap. Vi 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. Vi bygger 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.
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Rosanna Thyrén

Bo Lindblad

Mats Smids

VI VILL...
•	Minska rovdjurstrycket radikalt i kommunen.
•	Bygg ut Stackmora Damm och satsa på vindkraft.
•	Lokal mat skall prioriteras vid upphandlingar.

Susann Lindblad

Kristina Slott

Ronnie Lovén

Vår vision
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. Ett uppmjukat strandskydd bidrar till utvecklad landsbygd.
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Aina Lindblad

Spiris Kerstin Eriksdotter

Jan-Olof Nises

VI VILL...
•	Orsa behöver en modern biograf. Vi vill i samarbete med
•	Röda Kvarn göra en satsning på bion.
•	Skapa ett Ungdomens Hus omgående.

Ingrid Nordgren

Karin Finnpers Wahlund

Anita Seldée

Vår vision
I vårt Orsa ser vi barnens olika behov och vi tydliggör 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. För äldre och
handikappade ges möjlighet till självbestämmande och meningsfulla
fritidsaktiviteter. God och vällagad mat serveras i boenden som
präglas av trygghet och gemenskap.
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