Centerpartiet Mörbylånga kommun

Hej Centervänner!
Snart är höstterminen här och vi hoppas att ni alla har haft en fin sommar! I
detta brev kan du läsa om partiets nya framtidsagenda, om vårt miljöpris, om vår
viktiga förnominering inför valet 2022, kyrkovalet den 19 september och om
aktuell politik! Och så bjuder vi in till gemensamma promenader i vårt vackra
landskap.
Håll till godo!

Hur bygger vi ett samhälle där vi ger kraft åt varje människa?
Centerpartiets förtroenderåd har beslutat om Framtidsagenda 2030.
Dokumentet behandlar såväl politik som partiets mål fram till år 2030.
– Vi har som parti alltid vågat ta oss an nya utmaningar. Nu är fokus på vägen
framåt och hur vi kan bygga ett samhälle där vi ger kraft åt varje människa, säger
partiledare Annie Lööf.
Framtidsagendan beskriver hur Centerpartiet är och ska fortsätta vara en
självständig grön, social och liberal kraft i mitten av svensk politik. Den slår fast
hur partiets politiska inriktning ska bidra till att möta de komplexa utmaningar
som Sverige står inför. Centerpartiet vill att människor ska få större möjligheter
att styra sina egna liv och att hela landet ska kunna växa och hållas samman.
– Vi måste göra ännu mer i miljö- och klimatarbetet, vi måste kämpa för att
kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och för att fler ska ha ett jobb att
gå till, säger Annie Lööf.
Framtidsagendan handlar också om hur partiet ska utvecklas i sin organisation
och kommunikation, inte minst för att bli mer relevanta i människors vardag.
Agendan lägger också en rad konkreta målsättningar fram för det kommande
decenniet, med fokus på de allmänna valen 2022 och EU-valet 2024.
– Centerpartiet står för en hoppfull väg framåt. Vi ska vara ett parti som klarar av
att se och agera på Sveriges samhällsproblem, och vara en samlande kraft för alla
som delar våra liberala värderingar och för en friare, öppnare och mer
företagsam värld, säger Annie Lööf.

Inom Centerpartiet i Mörbylånga kommer vi att ta avstamp i Framtidsagendan
för att utveckla vår politik framåt. Vi hoppas, inte minst, att kunna bjuda in er alla
medlemmar i kretsen för att stort och brett diskutera tillsammans. Snart är det
val, och det är viktigt att vi visar på en hoppfull väg framåt!
Här kan du läsa hela Framtidsagendan.

Förnominering
Just nu pågår förnominering inför valet till kommun, region och riksdag 2022.
Fram till och med 31 augusti 2021 är möjligheten att nominera kandidater till
kommun-, region- och riksdagsvalet öppen. Detta gör du genom att fylla i
formuläret som du hittar på Centerpartiet i Kalmar läns hemsida enligt adressen
nedan: https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/startsida/fornominering
Distriktet har även bestämt att underlätta nomineringsarbetet genom att
acceptera nomineringar även via E-post, brev och sociala medier enligt nedan:
Adress för att skicka in sina nomineringar via E-post:
filip.qvarnstrom@centerpartiet.se
Adress för att skicka in sina nomineringar via brev:
Centerpartiet Kalmar läns distrikt
Stagneliusgatan 31
392 34 Kalmar
Efter detta kommer nomineringskommittéerna i distriktet respektive kommunen
börja sitt arbete för att sätta ihop listorna på bästa sätt.
Den 1 oktober – 15 oktober kommer en rådgivande medlemsomröstning att
genomföras.
Vid frågor:
Filip Qvarnström, Ombudsman för Centerpartiet i Kalmar län: 073-526 44 44

Snart är det kyrkoval - söndag den 19 september.
Ta möjligheten att påverka hur Svenska kyrkan ska utvecklas. Som medlem i
kyrkan får du rösta i val till pastorat/församling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet
(och man får avge tre röster i varje val). Centerpartiet står för en öppen
folkkyrka, tillgänglig för alla.
Centerpartiets vision för Svenska kyrkan:
Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst
inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen
och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.
Tillsammans kan vi få hela landet att leva. Den lokala församlingen är den
grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt väcker egna och
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närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans. Detta tillsammans med
arbete i stiftsfullmäktige i Växjö stift och i Kyrkomötet på nationell nivå har en
öppen folkkyrka tillgänglig för alla som mål.
Gör din röst hörd den 19 september - den gör skillnad.

Följ med oss på promenad!
Centerkvinnorna i kommunen har ofta samlats för att plocka skräp. Under våren
och sommaren har vi träffats med jämna mellanrum för att tillsammans ta del av
vår vackra natur. Under sommaren har vi promenerat i Frösslunda och Penåsa. Vi
vill gärna att fler av er följer med på våra promenader! Vi ses tidigt för att kunna
fortsätta njuta av dagen. Ta med eget fika, ett glatt humör och gärna tankar om
hur vi kan utveckla vår politik! Ta gärna med er både familj och vänner. Nästa
promenad äger rum kl 8 den 4 september. Vi utgår ifrån Station Linné.
Välkommen!

Centerpartiet uppmärksammade Ölandsäpplet på Världsmiljödagen
Den 5 juni var det Världsmiljödagen. Med anledning av dagen uppmärksammade
Centerpartiet i Mörbylånga traditionsenligt en lokal aktör som bidrar till en
bättre miljö i vår kommun.
I år tilldelades miljöpriset Elin Heiman och Tony Åhlund. Priset delades ut av
Anna-Kajsa Arnesson och Anders Eklöv. Motiveringen löd: ”Elin och Tony satsar
på en ny typ av odling på Öland där de just nu uppför en ekologisk äppelodling
som genom bland annat droppbevattning kommer vara resurseffektiv. För att
gynna naturliga pollinatörer har de också ett samarbete med lokala biodlare. I
fokus står hållbar utveckling och ett entreprenörskap som stärker världsarvet
Södra Ölands Odlingslandskap.”
Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är producerad
på ett etiskt och för miljön hållbart sätt. I och med denna utmärkelse vill vi i
Centerpartiet i Mörbylånga visa vårt stöd för att det satsas på småskalig och
närproducerad livsmedelsproduktion.

Aktuell politik
Utbildningsnämnden. I samband men nämndens möte den 22 juni gjordes ett
studiebesök på det nya kommunala högstadiet i Färjestaden. Skolan kommer att
ha en tydlig linje där Världsarvet Södra Öland står i fokus. Detta är en del i
arbetet med hållbar utveckling och ingår i läroplanen. Syftet är att barnen ska ha
med sig kunskap och stolthet över den plats där vi bor som är helt unik. Den
tydliga linjen ska integreras i hela skolan i Färjestaden. Skolan är också unik och
nytänkande i sin utformning då den saknar korridorer vilket ska öka tryggheten
för eleverna. Klassrummen är utformade för att passa alla elever då det finns
möjlighet att avskärma sig samtidigt som läraren har bra uppsikt över hela
rummet. Matsalen är utformad så att matsal och servering är avskärmade från
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varandra för att minska slammer och ljud. Färgsättningen på allt i skolan och
namnen på de olika arbetslagen är också inspirerade av södra Öland.
För Skansenskolan i Mörbylånga påbörjas om- och nybyggnation vid årsskiftet
2021–22. Här finns en väl genomarbetad plan som kommer ge bra och fräscha
lektionssalar med möjlighet till expansion. Det blir en sammanhållen skola, från
förskoleklass till 9:an, där även hela grundsärskolan inom kommunen kommer få
sina utrymmen. Skansenskolan arbetar redan sen tidigare med världsarvet och
har via projektmedel fått en summa pengar för sitt fortsatta arbete. Under 2020
fick alla elever i årskurs fem samtliga kommunala skolor en guidad busstur i det
öländska världsarvet samt ett besök på Capellagården. Friskolorna fick också en
inbjudan. I år som är friluftslivets år kommer årskurs sex vid varje skola få en dag
med vandring med start vid Ottenby via medel från Länsstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden. Centerpartiet fortsätter att arbeta för säkrare
skolvägar i kommunen! Runt årsskiftet kommer vi få ta del av förvaltningens
rapport, men vi kan redan nu berätta att arbetet går framåt!
Säker skolväg innebär:




Barn kan på ett säkert sätt gå och cykla till och från sin skola
In- och utfarter till skolan samt cykelparkeringar är säkra för barn.
Barn vet hur de rör sig i trafiken och känner till vilka regler som gäller vid
in- och utfarter, samt cykelparkeringar

Just nu så jobbar man med att inventera och säkerhetsbedöma skolvägarna i
kommunen. Förvaltningen rapporterar att många av skolvägarna i kommunen är
säkra - vilket vi är glada för!
I Gårdby bor mågna av barnen nära skolan, men kan inte gå eller cykla, för vägen
är inte säker. Gång- och cykelväg i Gårdby finns med i kommunens långsiktiga
planering. I väntan på att den blir klar så vill Centerpartiet påbörja samtal med
Trafikverket om att sänka hastigheten genom Gårdby så att vägen blir säkrare!
I kommunens tätorter är det vanligt att cykelvägar går över vanliga bilvägar. Och
detta minskar så klart säkerheten för våra barn. Här vill vi titta närmare på hur
dessa övergångar kan bli säkrare.
Kultur- och tillväxtnämnden. Tidigare i somras stod, på initiativ från
Centerpartiet, vattenkiosken i Triberga klar! Syftet är att förbättra
vattentillgången i väntan på att utbyggnaden av det kommunala VA-nätet
färdigställs.
Socialnämnden. Inom Socialnämnden så jobbar man vidare med långsiktiga
planer. Under hösten ska kommunens äldreomsorgsplan tas. Den beskriver
kommunens utmaningar och strategier för att möte dessa de kommande tio
åren. I oktober påbörjar nämnden ett arbete med en liknande plan för området
funktionsvariation.
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Kontakt
Medlemsansvarig
Johan Åhlund, ahlund71@gmail.com, 0705136106
Kommunikationsansvarig
Emmy Ahlstedt, emmy.ahlstedt@gmail.com, 0725154634
Webbplats
https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/morbylanga/startsida
Facebook
https://www.facebook.com/centerpartietmorbylanga/

Kom ihåg!
Känner du någon som är engagerad i kommunens utveckling?
Fråga om det finns intresse att bli medlem i Centerpartiet!
Kontakta oss så kan vi berätta mer!
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