
 

 

Hej! 

Du som får denna e-post är medlem i Centerpartiet i Mörbylånga kommun. Vi vill genom detta 

medlemsbrev berätta om vår politik. Tveka inte att höra av dig till oss om du saknar något i 

medlemsbrevet eller har andra frågor. Logga gärna in på Connect/vårt intranät och ange din 

e-postadress – eller kontakta oss för att registrera den – då är det lätt att få kontakt! 

Just nu domineras arbetet av utformning av lösningar inom kommunen för hantering av 

konsekvenser av det nya Corona-viruset, covid-19. Centerpartiet understryker här vikten av stöd 

till bland annat våra lokala företag för att ta sig igenom krisen och även föreningslivet finns med i 

stödpaketen. Exempel på företagsstöd är att företag som drabbas ekonomiskt ges möjlighet att 

ansöka om reducering eller helt borttagande av kommunala avgifter för längre eller kortare 

perioder. En aktiv ansökan/kommunikation krävs av företaget. Vi kommer med största sannolikhet 

se fler stödpaket komma framöver som är utarbetade av kommunen tillsammans med politiken. 

Håll i, håll ut och håll avstånden är den fortsatta rekommendationen ifrån Folkhälsomyndigheten. 

Vi uppmuntrar särskilt personer inom riskgrupper eller är över 70 år att stanna hemma. Men glöm 

framförallt inte att hålla kontakten med era nära och kära och erbjud gärna varandra hjälp. Det 

finns mycket bra information att hämta på kommunens webbplats och det finns ett telefonnummer 

att ringa om du har speciella frågor kring det nya Corona-viruset; 0485-477 00. Tillsammans tar vi 

oss igenom detta! 

 

Detta är nya kretsstyrelsen  

Den 23 februari hade vi vår årliga kretsstämma och bland mycket annat så valdes en ny styrelse. 

Ordförande Jessica Jämtin 
 

 

 
Vice ordförande och 

kommunikationsansvarig 
Emmy Ahlstedt 
 

 
Sekreterare Kjell Magnusson  
 

 
Kassör Annika Henell  
 



 

 

 
Medlemsansvarig 
Johan Åhlund 
 

 

Övriga ledamöter är Anna-Kajsa Arnesson, 

Hans Sabelström, Gudrun Mo, Johan 
Sigvardsson, Lena Petersén och Monika Löfvin 
Rosén. 
 
Ersättare är Krister Petersson, Roger 
Gustafsson och Anders Eklöf. 
 
Här kan du läsa mer om oss.  

 

 

Vår politik framåt 

Nu kommer hanteringen av det nya Conona-viruset att dominera vår politik en tid framöver. Vi kan 

nog också utgå ifrån att valrörelsen 2022 kommer se annorlunda ut mot vad vi är vana vid, vi har 

också blivit tvungna att arbeta med mer digitala verktyg redan nu och det får ändå ses som en 

positiv prövning. Men det kommer en tid efter och vi vill fortfarande röra oss framåt och fortsätta 

att utveckla och göra verklighet av våra idéer för Mörbylånga kommun. På kretsstämman ägnade 

vi en del av tiden till att diskutera just detta – vad vill vi framåt? Var är viktigast för att Sverige ska 

vara ett bättre land att leva i 2030? Vad behöver Centerpartiet göra för att bli ännu mer relevant i 

de frågor människor ställer i sin vardag? Inom vilka områden är det viktigt att partiet utvecklar bra 

svar på frågorna? Vilka samhällsutmaningar är störst på 5-10 års sikt? 

Vi konstaterade att en trygg skola och uppväxt, tillgång till arbete och företagarmöjligheter och 

möjlighet till valfrihet i takt med stigande ålder är extra viktigt för vår kommun. Vi måste driva att 

utbyggnaden av VA följs enligt plan, att vi arbetar med jämställdhet i alla våra verksamheter och 

att vi skapar möjligheter för fler bostadsalternativ för våra äldre. Vi vill bidra till att bibehålla och 

skapa ett samhälle som vi är stola över att tillhöra. 

Vi kommer att arbeta vidare med förslag på konkreta löningar kopplade till dessa frågor. Delar av 

diskussionerna har vi återkopplat till Centerpartiets riksorganisation för att bidra till utvecklingen 

av partiets idéer. 

Framöver kommer vi att arrangera aktiviteter kopplade till utvecklingsåret så gott det går och 

säkert på annorlunda sätt. Något som vi trycker på i våra medlemsbrev är behovet av 

mejladresser, det ger oss en väldigt bra möjlighet att nå ut med vår information men också ett lätt 

sätt för er medlemmar att kommunicera med oss, speciellt under rådande omständigheter. 

 

Nämnd i fokus – Kultur- och tillväxtnämnden  

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för hela 27 politikområden. Här ingår kulturpolitiken, vatten 

och avlopp (VA), fjärrvärme och tillväxt. Eftersom att det är många frågor så har de 27 

ansvarsområderna grupperats och fokuspolitiker från nämnden har utsetts för att särkilt ansvara 

för en grupp av frågor.  

I kultur- och tillväxtnämnden är Per-Olov Johansson från Centerpartiet ordförande. Lena Petersén 

är ledamot. Kontakta dem gärna om du har frågor eller vill bidra med dina synpunkter. 

Per-Olov Johansson per-olov.johansson@morbylanga.se 

Lena Petersén  lena.petersen@morbylanga.se  
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Viktigaste frågan just nu i Kultur- och tillväxtnämnden 

Det allra viktigaste för kultur- och tillväxtnämnden är genomförande av VA-planen. Ett VA i balans 

är helt centralt för att kommunen ska kunna fungera och utvecklas i takt med invånarna. Kulturen 

– också den helt central för utveckling och tillväxt – måste prioriteras bättre. Utformningen av 

kulturcentra i kommunen står högt upp på dagordningen. Vi vill särskilt se aktiviteter i våra tre 

tätorter – Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby. 

Viktigaste frågan framåt och vad Centerpartiet driver för politik kring det 

Centerpartiet i Mörbylånga har gått på val att VA-utbyggnad ske enligt fastlagd plan. Lite drygt ett 

år har förflutit sedan nya kommunmajoriteten funnits på plats. Detta år har nämnden prioriterat VA 

och att och att VA-kollektivets kostnader är i balans. VA är en taxefinasierad verksamhet och ska 

bära sina kostnader. I kultur- och tillväxtnämnden har vi även fokuserat på att se över 

organisations- och beslutsgångar. Vi har sett att vi behöver sätta ytterligare centerprägel på 

politiken – inte minst måste den förbättras på investeringsbudgeten. 

 

Aktuellt 

Emma Halme, Vickleby, är ny ledamot i Socialnämnden och Emmy Ahlstedt, Gårdby, är ny ledamot 

i Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Kontakt 

Medlemsansvarig Johan Åhlund, ahlund71@gmail.com, 0705136106 

Kommunikationsansvarig Emmy Ahlstedt, emmy.ahlstedt@gmail.com, 0725154624 

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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