
BLI MEDLEM I CENTERPARTIET NU!
Swisha 150 kr till 123 421 85 33 med 
personnummer och mejladress.

Besök oss i vår möteslokal
Kungsgatan 31. Öppet: 
Maj: ons-fre 11-17, lör 10-14 
Juni: tors-lör 11-15 

Besök hemsidan: 
www.centerpartiet.se/kristinehamn.
Facebook:  
centerpartietkristinehamn.

Anders Ölmhult, 
ordf. Kommunfullmäktige       

Tel. 0705-431045

 

DETTA HAR VI VERKAT FÖR:
• Det f.d. sjukhuset skulle rivas. Nu finns det kvar, med NÄVA, urologteam, röntgen, labb, och
folktandvård mm, med ca 300 arbetsplatser. Det blev också ambulanshelikopter. Bedömningsbi-
lar. Egenremisser operationsrobotar mm genom vårt arbete i Värmlandssamverkan
• Återetableringen av A9. Daniel Bäckström (C) förhandlade klart med regeringen om etabler-
ing i Kristinehamn, med ca 300 arbetstillfällen, förhoppningsvis flera.

Med professionella nämnder och förvaltningar, slutförde vi  
och fortsatte med: Skanna QR-koden och se svaren:

MED DIN RÖST I KOMMANDE VAL SÅ KOMMER VI ATT VERKA FÖR ATT: 
• Bävakonceptet utvecklas med intraprenad och kommunanställd personal. 
F.d. Broängens -Tubberöds och Sjögläntan, Storfors äldreboenden är förebilder med bl.a.  
tillagningskök för flera maträtter och högsta personliga omvårdnad. Att få leva HELA livet UT!
Lättvårdsavdelning på särskilt boende, med tilldelad och ansvarig läkare.
• Vårdcentraler skall utvecklas i Björneborg och Nybble. Kristinehamns VC får när- och natt 
akut, mammografiavdelning samt mobilt närvårdsteam. Näva utvecklas med flera vårdplatser.  
STOPPA delade turer!
• Skolan, ökad samverkan i alla led. Mer resurser till våra barn och unga. Fler behöriga lärare 
och högre löner. Insatser som främjar den psykiska hälsan, ökar tryggheten och motivationen 
för att få godkända betyg. Mat som barnen äter samt tillgång till frukost eller mellanmål under 
hela skoldagen. För barnens bästa. Trygghet och närhet till skola för de yngsta barnen i hela 
kommunen. Barnkonventionen är nu lag.
• Viktigt med ett väl fungerande näringsliv. Förenkla byråkratin vid ansökningar av tillstånd.  
Rådgivning vid uppstart av nya företag. Utan lantbruken svälter Sverige.
• Kolonilotter skall bli en möjlighet för att få odla egna rotfrukter, färska grönsaker, kryddor,
frukter, blommor m.m. Vi i Centerpartiet vill att flera skall ha möjlighet till en egen kolonilott
också med att bygga en egen kolonistuga.
• Trygghet, kameraövervakning införs på platser som kan ge ökad trygghet. Fler poliser.
• Prioritera fortsatt underhåll av gatunätet samt bibehålla bidraget till enskilda vägar och ut-
farter. Renovera, utveckla befintliga idrottsanläggningar och fastigheter. Björneborg får en fritids-
gård centralt placerad. Anropstrafik införs till kulturella arrangemang i hela kommunen.
 

Vi ser också fram emot dina förslag, som vi kan lägga till vår arbetslista!

Jane Larsson, Kommunalråd

Lars Pehrson, 
Ledamot Byggnadsnämnden

Johanna Gustavsson, 
ordf. Skolnämnden

Monica Gustavsson,  
ordf. Tekniska Nämnden

Från vänster:  
Adam Slottner, Katarina Löfstedt, Erik Ågren, Anders
Ölmhult, Lars Pehrsson, Håkan Gustavsson, Johanna Gus-
tavsson, Gert Cordes, Marianne C Cordes, Diana Nilsson, Jane 
Larsson, Ingrid Gustavsson, Monika Gustavsson, Alva Slottner. 
 
Saknas på bilden: Annette Karlsson, Marie Smedman, Anna 
Gustavsson, Mikaela Larsson och Roger Larsson

DIN RÖST PÅ CENTERPARTIET HAR GJORT 
STOR SKILLNAD GENOM ÅREN!


