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Ta vara på engagemanget!  
Det finns ett ovanligt starkt engagemang runt om i vår bygd. Vi måste 
ta tillvara på detta hos alla som bor här! 
Vi vill ge stöd och förutsättningar så att engagemanget kan öka och  
utvecklas ännu mer. 
 
Ungdomars tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla vår 
bygd måste tas tillvara. Processen ska vara enkel och öppen. 
 
Kandidat till Kommunfullmäktige: 
Eva Hindersson, civilekonom 
Emelie Löthgren, företagare 
Per Lodenius, riksdagsledamot 
Maria Lodenius, speciallärare 
 
Kandidat till Riksdagen: 
Per Lodenius, riksdagsledamot 
 



Så här vill Centerpartiet utveckla 
Bergshamra, Länna och Riala 
Framåt  
 
Utveckla kollektivtrafiken i dialog 
med boende i bygden med utgångs-
punkt i tillgänglighet och miljö. 
 
Vi vill ha cykelväg utefter Södra 
Kustvägen, bygga en gång- och  
cykelväg genom Hysingsvik och en 
gång- och cykelväg genom  
Uddeby förbi skolan och kyrkan fram 
till Lundbyvallens fotbollsplan. 
 
Kommunen måste ta ett större  
ansvar för bredbandsfiber till de  
platser som de kommersiella  
aktörerna inte täcker in. 
 
Maten i våra kommunala verksam-
heter ska lagas med omsorg och av 
bra, närodlade råvaror. 
 
Rusta vägen mellan Riala och Brottby 
som går över Sättra, för bättre fram-
komlighet.  

Utveckla Bergshamra som 
serviceort 
 
Vi vill underlätta kontakten med 
kommunen genom ett lokalt service-
center i Bergshamra. 
 
Vi behöver en ny och modern över-
siktsplan över Bergshamra så att 
bygden får möjlighet att utvecklas. 
Vi vill ha plats för nya boendeformer 
för äldre och lägenheter som också 
yngre har råd med. Vi vill också se 
mer handel och service i  
Bergshamra. 
 
Göra det lättare att vara företagare i 
Länna-Riala-Bergshamra-bygden. 
 
Vi vill ha laddstationer för elbilar i 
Bergshamra och Riala. 
 
Vi vill värna och utveckla  
Bergshamra vårdcentral.  
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Sverige står inför ett avgörande vägval. Ska vi fastna i problemen,  
eller ska vi också lösa dem? När andra partier stänger människor ute 
från arbetsmarknaden, då öppnar vi dörren till jobb. När andra partier 
spär på otrygghet och misstänksamhet, då skapar vi trygghet och  
sprider omtänksamhet. När andra partier blundar för klimathotet, då 
ser vi allvaret men också potentialen för fler gröna jobb. 
 
 
Norrtälje kommun växer. Det tycker vi är bra, men utvecklingen måste 
ske hållbart. År 2025 kommer vi att vara 70 000 invånare. Idag har vi 
precis passerat 61 000. Kommunen kommer att öka med cirka 1 100 
personer per år. Det innebär fantastiska möjligheter, men också  
utmaningar. Tillväxten ska ske i hela kommunen - både på  
landsbygden och i tätorterna och i staden.  
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Vill du veta mer gå in på centerpartiet.se  


