Det börjar hos dig

Beslut ska
Fattas så nära
människor
som möjligt
Centerpartiet södra Falkenberg
www.centerpartiet.se/falkenberg

I mitt Falkenberg vill jag …
fortsätta byggnation av fler förskolor
ha en utbyggd omsorg på "obekväma" tider
ha tydlig utveckling av lärmiljöer
ha tydliga exempel och en lärande kultur kring hur vi
möter elever med behov av särskilt stöd
ha en nybyggnation av gymnasieskolan i
kombination med bibliotek och kulturskola
fortsatta utvecklingen med samarbetet näringsliv och
skola med Teknikcollege och UF som goda exempel
Kerstin Angel, ekonom, Vesslunda
Kontakta mig gärna:
Tfn 073-048 12 22
kerstin.angel@pol.falkenberg.se
Följ mig på Facebook!
Jag kandiderar till kommun (nr 3), region (nr 6)

Vi kan inte se in i framtiden...
...men vi kan påverka den!
I min vision utvecklas hela Falkenbergs kommun i
riktning mot ny teknologi, kvalificerad utbildning,
mat, upplevelseindustri och turism. Attraktivare
boendemiljöer och modern IT-industri ska föryngra
och vitalisera kommunen.
I min vision utvecklas och stimuleras både tätorten
och landsorten. Att leva och verka så att landsbygdsföretag inom jord och skog, service och tjänster, stora
som små får förutsättningar att utvecklas.
En mix av entreprenörsanda där stad och
landsbygd förenas för att föra hela kommunen
framåt.
Fler cykelvägar och bussförbindelser
Förstärka och utveckla vård och
omsorgscentralerna för ökad trygghet
Mindre skolor
Shlomo, Gavie, Lantbrukare, Årstad
Kontakta mig gärna!
Tfn 070-265 23 30
shlomo.gavie@pol.falkenberg.se
Följ mig på Facebook
Jag kandiderar till kommun (nr 10), region (nr 11)

I mitt Falkenberg …
serverar närodlad mat
är serviceanda en filosofi för råd och tjänster
byggs klimatsmarta hus
är företagarvänligt
tankar du enkelt din miljöbil
är föreningslivet närodlat och jämlikt
finns mobila vårdteam
syns människan
är kommunen i framkant inom energi och miljö, där de
gröna näringarna utvecklas
Mitt Halland är smalare men vassare!

Jag kandiderar till kommun (nr 6), region (nr 13) och
riksdag (nr 8) för Centerpartiet i Falkenberg
Agneta Åkerberg, Agronom, Boberg
Kontakta mig gärna
Tfn 070-9851493
Agneta.akerberg@centerpartiet.se
Följ mig på Facebook!

Mina tankar om Falkenberg:
Det är viktigt att bibehålla vårt goda
företagsklimat och ha goda relationer mellan
företag och kommun.
Det är viktigt att den nya gymnasieskolan och
biblioteket blir det kunskapscentrum vi
hoppas på, med utökade öppettider på
biblioteket och goda studieförutsättningar för
våra ungdomar.
Giftfri vardag för våra barn i skola och
förskola.
Närproducerad mat i skola och omsorg som är
producerad enligt våra djurskyddskrav .
Att arbetet med visionen för Klitterbadet,
fotbollsarenan och ett rikt kulturliv fortsätter.
Anna Andersson, Ekonom, Heberg
Kontakta mig gärna
Tfn 070-5979666
anderssonanna@telia.com
Följ mig på Facebook!
Jag kandiderar till kommun (nr 19)

VI vill …
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha fler mötesplatser för äldre och unga
Ge bättre förutsättningar för företagande
Bättre kommunikationer och fibernät
Stödja lokala föreningslivet
Kvalitet i skola och förskola
Närodlad mat
Valfrihet i vård, skola och omsorg
Mobila vårdteam

En röst på Centerpartiet
är en garanti för att
landsbygdsfrågorna
alltid är levande!

