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Alla människors lika rätt och värde är grunden för  

Centerpartiets politik. Och på den grunden vill vi i  

Centerpartiet bygga Skellefteå. Vi vill bygga bästa möjliga 

boende, företagande, utbildning och kommunikationer i 

hela vår kommun.  

Stad och landsbygd behöver arbeta tillsammans för att nå 
detta.  

För det som är bra för stan gynnar landsbygden, och det 
som är bra för landsbygden är också bra för stan. 
 

Stan och landsbygden är lika beroende av  
företagande och jobb.  

Vi har bra förslag för företagande i hela  
kommunen: 

Minskat regelkrångel 
Fungerande, snabbt internet i hela kommunen 
Mer närodlad mat i våra skolor gynnar både stad och land 
 

 

Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga bostäder 
och fritidshus snabbt och enkelt, även i strandnära lägen. 
 
 

Vi tycker att du ska kunna välja skola: liten eller stor, i 
hemmets närhet, en friskola eller en skola med särskild 
inriktning, oavsett var i kommunen du vill bo. 

        

 

              Carina Sundbom 
        Kandidat till Skellefteå kommunfullmäktige 
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