


Landsbygdskommunen Forshaga har mycket att erbjuda. 

En attraktiv boendemiljö, närhet till naturen och företa-

gande som finns i hela kommunen. 

 

När andra ser problem ser vi potential. När andra tar till 

främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra 

ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya 

gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygg-

het. 

 

Barn & ungdomar är vår viktigaste källa till framtiden. 

Deras individuella behov ska genomsyra skola och barn-

omsorg. 

Centerpartiet i Forshaga & Ullerud vill skapa en trygg och 

lugn inlärningsmiljö för alla. Vi vill värna skolans kvalitet 

så att alla elever lämnar grundskolan med minst godkänt 

i alla kärnämnen.  

   1 Göran Adrian     2 Yvonne Thorén       3 Sten Myreback           4 Marita Ögren     



 

Attraktiva boenden med möjligheter till strandnära läge 

är en framgångsfaktor för att utveckla landsbygden. 

Var du än bor i kommunen ska du kunna känna dig 

trygg, vi vill öka tillgängligheten av lokala poliser.  

Som komplement ser vi behov av utökad närvaro av väk-

tare, fältassistenter & andra synliga vuxna i centrumde-

larna & övriga utsatt områden. 

 

För att säkra kompetens kring myggbekämpning arbetar 

vi framåt för en lokal, regional & nationell lösning. 

 

 

Alla har rätt att må bra hela livet. 

Vården ska vara nära, rätt & när du behöver den. 

Centerpartiet vill satsa på att förbättra den psykiska häl-

san och att insatser sätts in tidigt för att speciellt stödja 

barn, unga och äldre som mår dåligt.  

Centerpartiet ser ett behov av att utveckla nya trygg-

hetsboenden för äldre i både Deje som Forshaga. 

                5 Stefan Ögren   6 Maria Lindquist          7 Lars Emilson        8 Maria Wikström 



 

Det man äger och förvaltar vårdar man. För oss är ägan-

derätten en grundmurad rättighet. Den svenska skogen 

ska även fortsatt brukas enligt principen frihet under an-

svar. Skogsnäringen ska utvecklas, samtidigt som den bi-

ologiska mångfalden bevaras. 

Vi förespråkar en sund rovdjurspolitik och en fungerande 

rovdjursförvaltning med licens– och skyddsjakt på varg 

och andra rovdjur. 

 

Det ska vara enkelt att starta och driva livskraftiga före-

tag i Forshaga. Centerpartiet vill att det ska finnas en väg 

in i kommunen, för både befintliga som nya företagare vid 

olika myndighetskontakter. 

Centerpartiet i Forshaga & Ullerud vill utveckla Kvarntorp 

till en solcellspark & ansluta kommunägda fastigheter till 

solenergi. 

Nybyggnation i Forshaga kommuns regi ska i största möj-

ligaste mån uppföras i trä för att gynna den lokala pro-

duktionen. 

 

9 Lars-Göran Carlsson       10 Ewa Nilsson          11 Willy Eriksson      14 Birgitta Hyttring-Lundqvist    



Alla beslut som fattas i Forshaga kommun ska vara 

landsbygdssäkrade, det innebär att alla invånare ska ges 

samma möjligheter oavsett vart man bor. 

Kommunens skolor & omsorgsverksamheter ska erbjuda 

närproducerad & ekologisk mat.  

Centerpartiet vill även ge bättre förutsättningar för kom-

munens lokala jordbruksproducenter. 

 

Centerpartiet i Forshaga & Ullerud ser det av högsta vikt 

att 100 % av kommunens hushåll & företag ska erbjudas  

fiber senast år 2020. 

Drift & underhåll av samtliga vägar som har statligt 

driftsbidrag ska fortsatt utföras i kommunal regi. 

Vi vill förbättra trafiksäkerheten för gång– och cykeltrafi-

kanter i hela kommunen, speciellt för våra barn & unga 

på väg till skola, förskola och fritidsaktiviteter. 

Våra närmiljöer ska hållas vårdade så att alla trivs och 

känner sig välkomna i vår bygd. 

                             15 Hans Lindquist        16 Irma Heikkinen            18 Anders Moberg                19 Lars Edgren 



 

Centerpartiet i Forshaga & Ullerud står för en likvärdig 

behandling av samtliga föreningar. 

Kultur, fritid och föreningsliv är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna utvecklas. 

De ideella krafterna är en tillgång och en drivkraft för att 

möjliggöra kommunens attraktionskraft.  

Den kommunala organisationen ska vara föreningarna 

behjälpliga för att hitta stöd & finansiering. 

 

Centerpartiet i Forshaga & Ullerud anser att det politiska 

ledarskapet ska vara kraftfullt & ansvarstagande! 

Modiga beslut krävs för att utveckla kommunen. 

Den kommunala organisationen ska anpassas till ett hel-

hetstänk — en effektiv förvaltning av invånarnas skatte-

medel. 

Samarbete med andra kommuner är en framgångsfaktor 

för att möta framtidens utmaningar. 

 20 Margareta Oskarsson     21 Per-Åke Olsson    23 Allan Axelsson 



 

 

Närmare vård 

• 100 % tillgänglighet att nå vården 

• Fler digitala lösningar, kvällsöppna vårdcentraler & mo-

bila sjukvårdsteam 

• Utveckla vården med valfrihet & mångfald 

• Öka tillgången till stöd för psykisk ohälsa 

• Korta köerna till barn- & ungdomspsykiatrin (BUP) 

 

Centerpartiet i Forshaga & Ulleruds kandidater i landstings-

valet arbetar för en närmare medicinsk vård lokalt inom 

äldrevården. 

  9 Göran Adrian           10  Marita Ögren           31 Lars Emilson       23 Maria Lindquist 



En röst på en Centerpartist i Forshaga & Ullerud innebär 

en röst på ett nytt ledarskap för Forshagas framtid. 

 

Tillsammans blir vi starkare för ett grönare och mer till-

växtfokuserat Forshaga, där alla behövs & är lika värda. 

 

  www.facebook.com/centerpartietforshaga 


