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Vår väg: Framåt!
Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid

där allt fler målar med svarta penseldrag - och då misstro
och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än någonsin behöver

vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på
människors drivkrafter. Det har blivit viktigare än någonsin

att ta ställning. För oss är svaret tydligt. Vi vill framåt.

För Skellefeå framåt.
Rösta på Centerpartiet!



3 förslag för en grön stad
Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets 
politik. Och på den grunden vill vi bygga Skellefteå. Stan 
växer och därför behövs bra planering för en hållbar stad. Vi 
i Centerpartiet vill minska miljöpåverkan och klimathotet. Det 
ska vara enkelt att återvinna, köra en miljövänlig bil, eller välja 
cykeln istället för bilen. Det ska gå att odla i stan, och därför 
behövs det planer för var stans grönområden ska finnas och 
var det kan finnas odlingsbara platser. Vi i Centerpartiet vet att 
en meningsfull fritid, utomhusvistelse och närodlad mat bidrar 
till välbefinnandet och för våra nysvenskar kan odling vara en 
viktig del i integrationsarbetet. Att miljön vi lever i är giftfri är 
något som ska vara självklart. Luften ska vara ren och det ska 
vara enkelt att förflytta sig. Vår stad är lagom stor till ytan så 
det är nära till allting. Därför vill vi satsa mer på cykling. Det 
ska vara enklare att ta sig fram på cykel än att ta bilen i stan.
Vi kallar det Närodlad politik.

Framåt på cykel
Cykling bra för mycket: motion, billigt, snabbt transportmedel 
i stan, minskar behovet av parkeringar, minskar behovet av 
bil och ger frihet och oberoende. Sommartid är det många 
som cyklar till jobbet, skolan, idrotten, butiken, restaurangen, 
konserten och på utflykter. Men när hösten kommer ställer 
många bort cykeln. Centerpartiet har många idéer för att fler 
ska välja att cykla. 

• Bygg cykelbanan mellan Medle och stan
• Cykelparkering i P-hus att hyra
• Sopa och laga hål regelbundet på cykelbanor 

stadsbor vill också odla
Fler och fler vill odla sin egen mat, även i stan. Närproducerat 
och vegetariskt intresserar allt fler. Och man vill undvika mat 
med bekämpningsmedel och långa transporter. Intresse finns 
också hos de som flyttar hit från andra länder. Det finns ett 
stort intresse och en tradition att odla egna grönsaker bland 
utrikesfödda. Och som ny i stan är odling ett sätt att knyta 
kontakter och känna en gemenskap.

• Vi vill avsätta kommunal mark för odlingar i stan, nära 
lägenhetsområden och där många nyanlända bor

Gröna ytor och giftfri lek
Det byggs väldigt mycket nu. Det byggs bostäder, kontor och 
skolor. Och på nya områden ska det finnas plats för barn och 
ungdomar att leka, idrotta och umgås. Därför byggs det le-
kytor och ytor för idrott. Centerpartiet vill att dessa ska byg-
gas giftfria och miljömässigt hållbara. För att kunna spara 
grönområden så inte alla bebyggs behövs en Grön plan för att 
spara värdefulla gröna områden i stan.

• Inga gifter eller mikroplaster på lekplatsen
• Byt ut bildäck till kokos eller kork i underlag
• Bevara viktiga grönområden i stadsmiljön


