
Det här vill Centerpartiet i Ålem 
- Verka kraftfullt för säkrare anslutningar till E22. 

Preemkorsningen måste utöver Trafikverkets förslag 
innehålla: på- och avfartsfält mot Ålem, tunnel under E22, 
översyn av hastigheter och fartkameror. Dessutom behöver 
man flytta skyltarna så att trafiken på 34:an leds in via 
Ristomta istället. Vi kräver att Trafikverket har samråd med 
Ålemsborna. 
 

- Vi verkar för pendeltåg, med på- och avstigning i Ålem och 
Blomstermåla, till både Högsby och Kalmar. 
 

- Bygga fler nya lägenheter med god tillgänglighet i anslutning 
till Torshaga. 
 

- Det skall alltid finnas ett antal attraktiva och byggklara tomter 
på orten. 
 

- Vi gläds enormt åt den nya affären och lovar att även i 
framtiden verka aktivt för att hålla handel och andra 
samhällsviktiga funktioner levande i hela kommunen.  
 

- Ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor. 30-skyltar måste 
sättas upp vid Alsteråskolan och Trafikverket måste anlägga 
övergångsställe vid Sandviksvägen. 
 

- Det är viktigt att vi får behålla och utveckla hälsocentralen i 
Blomstermåla. Egen verksamhetschef och ordinarie läkare 
behövs. 
 

- Sommaren har visat en fungerande räddningstjänsts värde. 
Behåll stationerna i Ålem, Fliseryd och Mönsterås. 
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Det här vill Centerpartiet i kommunen 
- Mönsterås skall vara en miljökommun. Aktiv klimatpolitik. 

Laddstolpar samt förnyelsebar energi i kommunens bilar, fler 
belysta cykelvägar. Enkla metoder för miljövänlig 
sopsortering. Vi tar bort vikttaxan för hushållen på 
Mörkeskog. Vi lovar krafttag för en förbättrad kustmiljö och 
en renare Östersjö. 
 

- Vi måste lyckas i arbetsmarknads- och integrationsfrågan. 
Näringslivet och den offentliga sektorn är i stort behov av 
arbetskraft. Samtidigt så är det många människor som idag 
står utan arbete. Vi måste, genom samarbete med näringslivet, 
flexibla lösningar och hårt arbete, lyckas med att lösa den 
utmaningen. 
 

- Mönsterås ska ha ett bra företagsklimat och hålla en hög 
servicenivå gentemot företagen och medborgarna. Vi ska vara 
Sveriges servicevänligaste kommun! 
 

- Vi ska återta platsen som Smålands bästa skolkommun. Vi 
ska fortsätta att bygga ut både skolor och barnomsorg för att 
minska barngruppernas storlek och stärka personalen. Vi 
inleder nu en stor satsning på datorer till alla elever i hög- och 
mellanstadiet. 
 

- Solhemsprojektet med 40 nya platser för äldre är snart igång. 
Dessutom planerar vi för fler moderna boendeformer för äldre 
och funktionsnedsatta samt för ungdomar på fler orter.  
 

- Vi behöver en närodlad politik för trygghet med fler lokala 
poliser med god kännedom om kommunen. Tack vare en ny 
polisstation är vi övertygade om att detta nu kan uppfyllas. 



 
Anders Johansson (C), kommunalråd. 

Hej 

Den 9 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Alla 
tre valen är viktiga men förmodligen är det den lokala politiken som 
påverkar dig mest. Skolor, äldreomsorg, vatten och avlopp, bibliotek, 
föreningsbidrag, räddningstjänst och parkskötsel är några exempel 
på kommunens ansvarsområden. Vi i Centerpartiet vill att besluten 
skall fattas så nära dig som möjligt. Vår politik ska alltid utgå från 
människornas vardag. Inte från byråkratiska system, utan genom 
verklighetsförankring. – Vi kallar den politiken för närodlad. 

Jag har själv en bakgrund som lantbrukare och har varit aktiv i 
många föreningar och bolagsstyrelser. I kommunalrådsjobbet tar jag 
med mig mina erfarenheter och bärande grundidéer. Det handlar om 
långsiktighet, ekonomisk hushållning samt omsorg och kärlek till det 
man förvaltar. Detta ska kombineras med en lagom portion 
nytänkande och en mycket stark drivkraft. 
 
Den 9 september ber jag och Centerpartiet om förnyat förtroende.  
 
/Anders 

	

Anna isaksson, Roland åkesson, joel persson, katharina johansson, sara widerström, carl 
henrik widerström, christine dahlgren, helena rosenberg elias foghagen 

 

Vi vill fortsätta utveckla 
Ålem 

Framåt! 
				

																																																				 	


