
GRÖN TILLVÄXT
för Sverige FRAMÅT!

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla.

Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Men när andra möter  
miljöproblemen med inbromsning och en massa tomma mål, vill 
vi göra tvärtom. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot. Istället ser 

vi möjligheter till utveckling, ny teknik och miljövänliga bränslen. 
Då behövs en politik som ger konkreta resultat  
för miljön och för ett växande, förnybart samhälle.  

Vilken väg väljer du?



Karin Jonsson
Är Centerpartiets nuvarande 
kommunalråd i Norrköping och 
som återigen toppar kommun-
listan och kandiderar till samma 
post – kryssa!
Karin är känd för att vara 
jordnära, ha ett sunt förnuft, vara 
lösningsfokuserad och drivande 
både i stort och smått.

Hela kommunen!
- Alla har olika förutsättningar, 
mycket beroende av var man 
faktiskt bor eller hur ens vardag 
ser ut. En av centerpartiets 

viktigaste frågor är att alla delar av vår kommun ska kunna ges 
förutsättningar att växa och må bra. Det kommer jag att fortsätta 
jobba med.

Miljö och klimat
Centerpartiet för sedan länge en genomtänkt och klok miljöpolitik. 
Årets torka har säkert väckt många tankar och förståelse för att vi 
faktiskt måste fortsätta den gröna omställningen. Vi behöver mera 
resurshushållning, mera förnybar energi, en klok trafikplanering som 
inkluderar både kollektivtrafik, cykel och bil med mer miljövänliga 
drivmedel. Vi behöver också utöka vår självförsörjningsgrad av 
svensk miljövänlig mat. 

Företagande och jobb
Arbetslösheten måste ner ytterligare i Norrköping. Fler elever 
måste klara skolan för att kunna ta ett jobb eller starta eget. Ett 
växande näringsliv med välmående företag i många olika branscher 
är en förutsättning för fler jobb och en trygg välfärd även framöver.  
Integrationen för våra nyanlända måste absolut bli bättre. Norrköping 
ska hålla ihop och inte klyvas!



Kerstin Sjöberg
Är Centerpartiet i Norrköpings
ledamot i Regionfullmäktige 
(landstinget). 
Listetta i Norrköpings valkrets 
– kryssa!

Kerstin är fritidspolitiker och 
speciallärare i Norrköping. En jord-
nära person med stort engagemang 
för sina medmänniskor och ett driv 
att bidra till ett bättre samhälle.

Vården i Östergötland är på många 
sätt mycket bra. Men en del vårdköer 
är för långa och ibland finns inte fast 
personal på din vårdcentral. Att mötas av olika läkare vid varje besök 
kan kännas otryggt, det är också tungt för personalen om arbets-
kamraterna skiftar eller fattas.

Viktiga frågor att jobba för:

• Säkra personalresursen

• Nära vård i hela Östergötland

• Fast läkarkontakt för alla

• Stärk vårdcentralerna

• Ta hjälp av ny teknik

• Slå vakt om valfriheten, ditt vårdval

• Privat eller offentlig regi, kvaliteten är det viktiga

• Närodlad mat, för miljö- och djurskydd, mot antibiotikaresistens

• Närodlad integration, arbete är vägen in i samhället

• Alla människors lika värde är grunden



Magnus Ek

Jag är centerpartiets förstanamn 
på riksdagsvalsedeln.  Till vardags 
är jag förbundsordförande för 
Centerpartiets Ungdomsförbund.  
Kryssa mig i riksdagsvalet.

Jag brinner för ett fritt, öppet och 
hållbart samhälle. Mitt politiska 
engagemang grundar sig på 
att jobb och trygghet kommer 
från växande företag och att 
samhället inte kan förstöra 
miljön och klimatet. Det är i de 

små sammanhangen som vi skapar en gemenskap i samhället och 
det är dessa frågor jag vill stärka och arbeta med i riksdagen.

Jag vill att politiken ska satsa på mer forskning för ny hållbar teknik.  
Vi ska sätta ramverk där den som släpper ut betalar och den som är 
miljövänlig premieras.

Jag vill verka för att göra det enklare och billigare att driva företag. 
Flera aktörer kan hjälpa den som söker jobb för att hitta dem som 
behöver anställa. Det är också viktigt att man kan ta vägen som 
företagare in på arbetsmarknaden. 

Jag vill stärka en skola som fokuserar på kunskap och som leder 
till arbete och självförsörjning. Vi behöver ett tryggare och varmare 
samhälle där föreningar och civilsamhälle får bygga broar mellan 
människor.
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