
1. Magnus Ek 24 år,  
Förbundsordförande CUF, Valdemarsvik 

” Jag vill se ett hållbart, företagsamt Östergötland som hänger 
samman. Sverige ska vara föredöme i klimat- och miljöpolitiken. 
Med Sveriges resurser från jord- och skogsbruk ska vi göra ny 
energi. Vi ska visa att det går att kombinera minskade utsläpp 
med ekonomisk tillväxt. Jag vill se en växande grön ekonomi, 
en fungerande infrastruktur och en väl fungerande samhälls-
service i hela landet. Ett samhälle där vi har makt över våra 
egna liv. Så tar vi Sverige och Östergötland framåt.”

Tillgänglig vård
Centerpartiet arbetar för en bättre grundläggande service och tillgänglighet för  
alla invånare. Vi vill förstärka resurserna till regionens vårdcentraler, säkerställa 
kompetensförsörjningen till primärvården och att alla har tillgång till en fast  
läkarkontakt. Inom vårdområdet ska den psykiska ohälsan ges större uppmärk-
samhet, inte minst som en del av förstärkningarna av primärvården. Vård av 
psykisk ohälsa måste flytta närmare de drabbade och bli mer tillgänglig.  

Närodlad mat
Centerpartiet vill att maten vi äter är så närodlad som möjligt. Vi vill att de  
offentliga upphandlingarna ska innehålla krav att maten är producerad enligt 
svenska djur- och miljöskyddsregler. Säkra livsmedel fria från antibiotika och 
sträng syn på kemikalieanvändning hör till de viktigaste frågorna. 

Regional tillväxt
I Östergötland finns världsledande industri och forskning. Det är viktigt att  
säkerställa kompetensförsörjning och gott företagsklimat till dessa företag.  
Vi vill ha en större företagsetablering och att fler företag växer. Det ger fler 
jobb. Centerpartiet vill att Östergötland ska ha Sveriges bästa företagsklimat. 

Ett levande Östergötland
Ett starkare samarbete mellan små och stora kommuner skulle gynna hela 
regionen. Det är viktigt att vi inte klyver länet. Vi ska känna trygghet i att ha 
varandra. Det är med trygghet vi för Östergötland framåt och låter hela  
regionen leva.

Julie  
Tran  
33 år,  
pressekreterare,  
Linköping

Jenny  
Elander Ek  
30 år,  
jurist,  
Gryt 

Michael  
Cornell  
63 år,  
regionfullmäktige-
ledamot,  
Ödeshög

Carola  
Andersson  
60 år,  
specialist- 
sjuksköterska,  
Ringarum

Kerstin  
Sjöberg  
55 år,  
speciallärare,  
Vikbolandet

Kontaktuppgifter:
Centerpartiet, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping Tel: 013 - 14 16 14 
e-post: ostergotland@centerpartiet.se, www.centerpartiet.se

2. Muharrem Demirok 41 år, Kommunalråd, Linköping 
”Östergötland ska vara Sveriges bästa län att starta och driva 
företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar på 
möjligheterna och inte på krångel. Jag vill se fler företag och 
fler företag som växer. Det är grunden för en öppen arbets-
marknad som ger jobb och ett framgångsrecept för en lyckad 
integration. Gör det också enklare att bygga i hela Östergötland 
genom enklare byggregler och avskaffa strandskyddet där det 
inte behövs.”

3. Birgitta Gunnarsson 50 år, Kommunalråd, Mjölby
”Jag vill att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela vårt 
samhälle. Vi ska arbeta med folkhälsan som en strategisk 
utvecklingsfråga. Vi måste ta tillvara varje människas förmåga 
till arbete, det är en förutsättning för tillväxt i Sverige. Den 
psykiska ohälsan måste tas på allvar. Det gäller både unga  
och gamla. Jag vill att primärvården förändras med längre 
öppettider och att äldrefrågor får större utrymme. Vi vill ha 
fler aktörer inom vården för att skapa utrymme och för att 
tillgodose lokala och individuella behov.” 

4. Staffan Danielsson 71 år, Agronom, Linköping
”Med lång erfarenhet inom centerrörelsen och politiken är  
mitt fokus på Hela Östergötland och på de äldre. Villkoren för 
de äldre måste förbättras, skatterna likställas och fler trygg-
hetsboenden tillskapas så att många fler kan erbjudas detta. 
Grundtryggheten ska stärkas så att ingen ramlar mellan  
stolarna, och småföretagen måste ges bättre förutsättningar 
så att tillväxt och välstånd i landet kan fortsätta växa.”
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Småföretagarna är  
ryggraden i Boxholm.  
Här skapas 4 av 5 nya jobb. 

”- Jag vill ha bättre samarbete 
mellan kommunen och närings-
livet. Utan jobb får vi heller ingen 
fungerande integration.”

Staffan Leufvén
070-175 97 19

Boxholm ska vara ett 
tryggt och öppet samhälle 
där polisen är en del av 
vardagen.

”- Jag vill ha seniorboenden på fler 
ställen i kommunen och erbjuda 
hälsokontroller till alla från trettio 
års ålder.”

Therese Leufvén
073-810 20 84

Det livslånga lärandet  
är viktigt och vardagens  
uppgifter behöver brytas  
med kulturella upplevelser. 

”- Jag vill att förskola och skola ska 
finnas i fler delar av Boxholm så att 
barnen har nära dit.”

Siv Friedmann Björk
070-243 86 30

Större frihet med mer  
innovationskraft och mindre 
pålagor – en levande lands-
bygd för Boxholm framåt. 

”- Jag vill underlätta för lantbrukare  
och andra gröna företagare att etablera 
sig och utveckla sina företag.”

Ian Jamieson
070-600 21 07

Kontakta oss!
Centerpartiet i Boxholm
e-post: boxholm@centerpartiet.se

Ordförande Anna Jamieson
076-765 77 40

✓ Leva och bo i hela Boxholm 
✓ Starka och hållbara företag
✓ Ett tryggt Boxholm med nära  
 vård och valfrihet för alla. 

dItT vaL  

tIlL Kommun- 

fulLmäkTige

Bli medlem  och påverka!
Swisha 150 kr till  nr 123 421 85 33, skriv personnummer  och e-post.

centerpartiet.se /blimedlem

Från vänster till höger: Linnea Leufvén, Staffan Leufvén, Therese Leufvén, Anna Jamieson, 
Gunnar Malgeryd, Solveig Agnevik, Ian Jamieson och Martin Mämmi.
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