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?

#5

Erik Darenius

Rodga
Jag vill kämpa för ett bättre näringslivsklimat
och bättre kommunal service i hela kommunen.
“Det ska vara lätt att göra rätt” dvs mindre
onödig byråkrati och regelkrångel. Rikta
myndighetstillsynen mot dem som inte sköter sig,
sluta krångla med vanliga hederliga medborgare
och företag. Förenkla byggprocesserna, minska
möjligheten att okynnesöverklaga in absurdum.

#11 Pia Berglund
Jursla
Som Jurslabo brinner jag för utvecklingen i vårt
område. Att kunna bibehålla vår fantastiska
natur och landskap samtidigt som vi kan växa
och utvecklas på ett grönt sätt. Att bygga ett
trygg, hållbart och inkluderande Kvillinge.

#14 Madeleine Johansson
Simonstorp – även kandidat till
regionfullmäktige
Medborgaren nära politiken för en trygg vård
och ett brett kulturutbud även i Norrköpings
ytterområden. En trygg trafikmiljö och en
samåknings/pendlarparkering i Åby för oss som
bor utanför tätorten.

#30 John Håkansson
Getå
Jag vill arbeta för att det finns en mångfald inom
vård och omsorg och att vi måste fokusera på
kvaliteten i verksamheten istället för vem som
bedriver densamma.
Alla ska ha rätt till att få välja genom att vi får
genom lagen om valfrihet i alla områden inom
vård och omsorg.

#38 Markus Åkerman
Åby
Jag står för integration och miljö. För möjlighet
till småstadsliv utan att kompromissa med
utbud och trygghet. För tillväxt i symbios med
natur och rekreation.

#39 Erik Lambot
Svärtinge

Att arbeta för ett hållbart samhälle innebär
alltid att utgå från det lokala, med de små
frågorna som till antalet blir många. Det
ska gå att leva hållbart på landsbygden och
i kranssamhällen som Svärtinge, inte bara i
staden.

Vi i Centerpartiet har alltid jobbat hårt för att hela kommunen, inte bara
Norrköpings stad, ska leva och utvecklas samtidigt som vi vill bevara
områdets unika miljö. Om vi får fortsatt förtroende att vara med och
aktivt styra Norrköpings kommun kommer vi att fortsatt bevaka och
driva lokala frågor som engagerar de boende i Åby/Kvillinge/Svärtinge
och de företag som verkar här i området.

Centerpartiet Kvillinge prioriterade frågor som vi kommer att
driva om vi får Ditt förtroende:



Balans mellan tillväxt och att behålla skyddsvärd åkermark och
rekreationsområden.



Ökad trygghet för alla som bor i vårt område.



Bredband i hela Kvillinge/Svärtinge - inte bara i tätorterna.



En tydligare ansvars- och resursfördelning mellan vägföreningar
och kommunen. Kommunen bör ge administrativt stöd för detta
i form av fakturering, ekonomi, upphandling m.m.



Pendlings- och samåkningsparkering i centrala Åby för att öka
möjligheten att samåka kollektivt i bil eller kollektivtrafik.



Säkerställa en trygg och nära vård för alla de som bor i
Kvillinge/Svärtinge.

För att lyckas behöver vi Din röst i valet den 9 september!

Gilla gärna vår facebook-grupp:
Centerpartiet Kvillinge

