Det här vill Centerpartiet Mönsterås

-

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 i år en stor satsning på datorer till alla elever i högoch mellanstadiet.

-

Färdigställa hamnområdet i Mönsterås. Hamnen har
utvecklats på ett fantastiskt sätt. Vi vill fortsätta det arbetet
och även göra iordning de norra delarna av hamnen.

-

Utveckla skärgårdsturismen med fler båtturer och bättre
möjligheter för fritidsbåtar. Gärna etablera ett tankställe för
båtar i Mönsterås hamn.

-

Solhemsprojektet med 40 nya platser för äldre är snart igång.
Dessutom planerar vi för fler moderna boendeformer för äldre
och funktionsnedsatta 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.

-

Vi verkar för pendeltrafik med tåg från Blomstermåla och
Ålem till både Högsby och Kalmar.

-

Utveckla fisket i åarna och längs kusten. Med fria
vandringsvägar förbi kraftverken och fiskevårdsåtgärder kan
vi förbättra fisket och möjligheterna till fisketurism. Fisket i
Emån kan bli en guldgruva för Fliseryd. Kustfisket kan stärka
servicenäringarna i både Mönsterås och Timmernabben.

-

Vi vill genomföra en ortsanalys av Oknö för att ta ett
helhetsgrepp på ön. Där ingår att se över beståndet och
skötseln av badplatser samt utreda en bro över till Oknöskär.

-

Bygga lägenheter i attraktiva lägen och tillhandahålla lika bra
tomter för villabyggnation. Mönsterås mår bra och växer.

-

Kraftfullt verka för att utfarterna på E22 i både Ålem och
Mönsterås blir trafiksäkrare. Detta är Trafikverkets ansvar
men vi kommer att göra allt vi kan för att tillvarata
medborgarnas intresse i diskussionerna.

-

Trygga skolvägar och skolskjutsar för barnen. Sänk
hastigheten till 30 km/h vid alla skolor och förskolor.

-

-

-

-

Mönsterås skall vara en miljökommun med aktiv
klimatpolitik. Förnyelsebar energi i kommunens bilar, fler
belysta cykelvägar och enkla metoder för miljövänlig
sopsortering. Vi tar bort vikttaxan för hushållen på sopor
lämnade vid Mörkeskog.
Vi lovar krafttag för en förbättrad kustmiljö och en renare
Östersjö. Vi kommer att utreda återförandet av avloppsvattnet
från reningsverket på Nynäs till jordbruket och därmed helt
stoppa utsläppet i viken.
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.

www.centerpartiet.se/monsteras

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 utifrån 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

Några av centerpartiets 63 fullmäktigekandidater: sarah johansson, lennart karlsson,
carina holmberg-olofsson, Ann petersson, agnetha landberg, anna isaksson, maria
robertsson, håkan spärlin, anders johansson, håkan sjöborg, jacqueline doohan, sara
widerström, anna-lena josefsson, jimmy persson, jens robertsson, johanna landberg,
martin lagerwall, lars magnusson, michael erenius och roland åkesson.

Vi vill fortsätta utveckla Mönsterås

Framåt!

