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FRAMÅT!



Karin Jonsson
Kommunalråd, Å
Under den gångna mandatperioden har jag varit 
Centerpartiets kommunalråd i den styrande majoriteten 
i Norrköping. Som Vikbolänning känner jag till våra 
lokala förutsättnigar och försöker alltid att lösa konkreta 
frågor som berör många eller enskilda. Det är viktigt 
att se ur ett landsbygds- och småortsperspektiv, inte 
utifrån ett stadsperspektiv.
Centerpartiet ska fortsätta vara ett närvarande, varmt 
och lösningsfokuserat parti där vi jobbar med lokala 
utvecklingsfrågor både i stort och i smått.
Jag lovar inte allt till alla, men lovar att alltid göra mitt 
bästa!

Lars-Olof Johansson
Folkbildare, Ö.Stenby
Jag tycker det ska vara nära till kulturen, därför behövs 
stöd till bygdegårdar som mötesplatser och studieför-
bund som kan stödja och ordna kulturarrangemang.
Biblioteket i Ö. Husby är en viktig kulturinstitution och 
måste ha bra öppettider och samarbeta med lokala 
kulturlivet på Vikbolandet. Kombinationen mat och 
kultur kan utveckla besöksnäringen på Vikbolandet 
och skapa fler jobb och företag.
Alla skolor på Vikbolandet behövs. Hög kvalité och 
bra skolresultat kräver satsning för att få kompetenta 
lärare men också på att använda ny teknik för t.ex.  
fjärrundervisning. Rätten till skolskjuts ska gälla 
oavsett vilken skolform man väljer och åt vilket håll 
man åker.

Kajsa Törnqvist Netz
Verksamhetsexpert, Mem
För mig är integration en mycket viktig fråga inför detta 
val. Om inte problem med integration ska fördjupas så 
krävs åtgärder. Integration är egentligen inte problem 
utan möjligheter. Det gäller att ta tillvara de inneboende 
krafter och idéer som människor har.
Det måste bli enklare att anställa nyanlända genom 
t.ex. inträdesjobb. Om det blir det kan även mindre 
företag på vår landsbygd vara med att skapa fler 
arbetstillfällen.  
Det måste också bli enklare att starta företag, många 
som kommer till Norrköping har arbetat som företagare 
i sina hemländer före flykten.



Kerstin Sjöberg
Speciallärare, Häradshammar
Värna Vikbolandets vårdcentral för trygg primärvård 
och god tandvård - nära vård i hela Östergötland.
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 arbetskamraterna skiftar eller 
fattas. Centerpartiet står för att alla ska ha en fast 
läkarkontakt/vårdkontakt. Därför vill jag förstärka 
resurserna och säkra kompetensförsörjningen på 
vårdcentralerna. Jag tycker det är bra med fritt vårdval, 
kvaliteten är det viktiga - inte om vården drivs i privat 
eller offentlig regi. Håller du med - kryssa Kerstin 
Sjöberg i valet till landstinget.

Klas Fredriksson
Agronom, Konungsund
Jag tycker att vi ska ha mer Östgötamat på tallriken 
i framtiden för att utveckla det lokala lantbruket. 
Vi ska ursprungsmärka alla livsmedel för att ge 
lokalproducerat en rättvis konkurrenssituation. 
Offentlig upphandling ska anpassas för mindre 
producenters situation. En av de viktigaste frågorna 
är att bruka utan att förbruka och sträva mot ett 
fossilfritt jordbruk. Vi måste bevara brukningsvärd 
jordbruksmark och inte exploatera marken kortsiktigt 
för annat bruk. Jag vill också lyfta frågan om behovet 
av att genomföra generationsskiften på lantbruk och 
småföretag.

Frank Christensen
Yrkessoldat, Jonsberg
Företagande kräver arbetskraft med rätt kompetens 
samt god service från Norrköpings kommun vad 
gäller etablering och tillståndsgivning. Säker och 
redundant datakommunikation är helt avgörande för 
att det moderna samhället ska fungera. Människor 
ska kunna bo och jobba i hela kommunen. Tomtmark, 
avstyckning, nya bostäder samt möjligheter att enkelt 
renovera existerande byggnader är en förutsättning. 
Ta bort generella strandskyddet och behåll det i unika 
områden. Det är viktigt att polis och räddningstjänst 
finns närvarande på Vikbolandet.



Bertil Sandström
Pensionär, Östra Husby
Jag vill skapa möjlighet till avlastning för dem 
som vårdar anhöriga i hemmamiljö. Det är också 
viktigt att minska personalomsättningen för att 
på så sätt begränsa antalet vårdpersonal hos de 
äldre. Trygghetsboenden behöver byggas ut i hela 
kommunen inklusive landsbygden för att skapa 
enklare och tryggare vardagsliv med mer social 
stimulans för dem som bor där.

Magnus Ek
Förbundsordförande CUF, Gryt
Jag vill se ett hållbart och öppet samhälle. Ett samhälle 
där vi använder ny teknik och förnybara resurser för 
att sänka utsläppen och skapa en grön ekonomi.  Jag 
vill motverka rasism och främlingsfientlighet, och 
skapa ett samhälle där växande företag, ett aktivt 
föreningsliv och en skola anpassad efter individen 
gör att ingen behöver stå utanför samhället. Jag vill 
att våra liv inte ska styras av var vi är födda eller 
var vi bor, utan vad vi vill skapa. Jag vill ta Sverige, 
Östergötland och Vikbolandet framåt!
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