RÖSTA FÖR SVERIGES BÄSTA – FÖR JÄMTLANDS BÄSTA

FÖR HELA JÄMTLAND
När världen är orolig, kan det vara värt att tänka efter vilka
man egentligen kan lita på. Vilka som tar ansvar och som
står stadigt.

FÖR JÄMTLANDS BÄSTA

Vilka som ser till hela landets och länets bästa. Vi tror på
människors frihet att själva få välja och ha makten att fatta
egna beslut. Vi tror på lägre skatter och mer företagande. Vi
tror på alla människors lika värde. Vi svajar aldrig när det
kommer till rättsstatens oberoende och principer om att alla
är lika inför lagen. Vi kämpar för att kvinnor ska ha lika villkor
som män. Att du ska få älska vem du vill – och inte vara rädd
för att visa det. Vi vet att klimatkrisen pågår nu och vi vill
göra något åt den med mer förnybart i tanken och miljövänlig
el i husen.

HANNA WAGENIUS

Det är en politik för Sveriges bästa.

Vill du se till hela landets bästa?
Rösta på Centerpartiet.

Scanna QR-koden
eller besök vår sida
centerpartiet.se/blimedlem

FÖR JÄMTLANDS BÄSTA

Följ oss på sociala medier

centerpartietijamtlandslan

centerpartiet_jamtland

JÄMTLAND

ETT LÄN MED KRAFT ÅT VARJE MÄNNISKA

FÖR JÄMTLANDS BÄSTA

Här i Sverige och Jämtland har vi förutsättningarna att leda den gröna
omställningen och fortsatt vara en kraft att räkna med: Vi har förutsättningar
för förnybara energialternativ, en stark industri i teknikens framkant, ett
välskött skogsbruk och ett grönt jordbruk.

Ett samhälle som ger kraft åt varje människa är också ett samhälle där alla
människor är inkluderade och kan delta i samhället på lika villkor. Vi vill bidra
till ett Jämtland med kraft åt varje människa.

Vi vill ge fler eldsjälar utrymme att testa, utvärdera och utveckla nya ideér.
Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv.
Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön.
Vi vill se en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart
jordbruk och ett modernt företagande!

Ett län med grön ekonomi och fler företag.
Ett tryggt län med nära vård av hög kvalitet.
Ett starkt län byggt på liberal demokrati.
Vi vill att hela Sverige ska leva.

KRYSSA OSS

ETT TRYGGT LÄN FÖR ALLA INVÅNARE

Vi är dina tre lokala toppföreträdare till Riksdag och Region Jämtland
Härjedalen och vi behöver ditt stöd! Om du vill ha C-politik i länet, kryssa oss.

Centerpartiet i Jämtlands län vill att människor ska känna större trygghet än i
dag. Trygghet i att kunna växa upp, leva, utvecklas och åldras i vårt län.
Trygghet i att samhället och dess skyddsnät finns där när du behöver det.

RIKSDAG

ETT HÅLLBART GRÖNT LÄN MED HJÄLP AV LOKALA TILLGÅNGAR
Sverige behöver mer grön el, gärna producerad lokalt här i Jämtland.
Centerpartiet vill införa en naturresursskatt på naturens tillgångar. Vi vill
värna skogsbruket och stimulera lokal förädling för att stärka den lokala
ekonomin. En levande landsbygd där fler har tillgång till natur och friluftsliv.
Centerpartiet vill:
Att förädla skogen lokalt skapar nya arbetstillfällen! Skog kan omvandlas
till grön energi, kläder, hus och möbler. Naturen är
ett viktigt kapital i Jämtland.
Vi vill värna friluftslivet, turismen
och dem som lever av den.
Vi vill att det ska löna sig
att äga och köra de bilar,
bussar och lastbilar som
är mest klimateffektiva.
Ge bönderna förutsättningar att producera mat
på ett hållbart sätt och ge oss
god närproducerad mat på tallriken.
Se fler förslag på centerpartiet.se/jamtland

1. Hanna Wagenius, 33 år,
Jurist, Östersund

2. Tom Silverklo, 47 år,
Regionråd, Frösön

3. Effie Kourlos 41 år,
Jurist, Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

1. Magnus Rönnerfjäll, 46 år,
Leg Sjuksköterska, Ångsta

2. Ann-Sofie O´Dwyer, 71 år,
Silviasyster/Fd Vårdutvecklare, Bräcke

3. Jörgen Larsson, 55 år,
Företagare, Frösön

