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Lars Thomsson, Vänge, 58 år.
Riksdagsledamot. Fd Bonde, 
kommunalråd och vindkraft- 
samordnare åt regeringen.  
Energisk, envis och glad.

RÖSTA FÖR GOTLANDS BÄSTA
Jag är en pragmatisk politiker i mitten. Mitt fokus är att 
med kraft jobba för Gotlands bästa. Jag gillar sakpolitik, 
inte politiskt spel. Och är en stark vän av breda överens-
kommelser där alla partier bjuds in till förhandlingsbordet, 
för Sveriges avgörande frågor.

LIKVÄRDIG SJUKVÅRD FÖR GOTLAND

Staten måste kompensera för Gotlands Ö-läge så att vi  
kan få likvärdig sjukvård med övriga Sverige.

• Inför en statlig Ö-faktor som stärker ekonomin  
för öns sjukvård 

• Bygg ut primärvården över hela ön 

• Mer förebyggande insatser till barn och ungas 
psykiska hälsa

KLIMATOMSTÄLLNING FÖR GOTLAND

Världens klimatforskare är eniga, vi måste halvera  
utsläppen till 2030. Den snabba teknikutvecklingen  
skapar stora möjligheter för Gotland.

• Anslut ön till det nya stamnätet som skall  
byggas till havs 

• Satsa på förnybar energi på och runt Gotland 

• Satsa på klimatsmarta färjor, flyg och fordon

SLÄPP LOSS LANDSBYGDEN PÅ GOTLAND

Livet på landet lockar. Men begränsningarna ökar, nu 
behövs det ett trendbrott. Politiken behöver ta tillbaka 
makten över myndigheterna.

• Minska regelkrånglet – frihet under ansvar 

• Underlätta företagande och byggande på  
landsbygden 

• Satsa på ökad självförsörjning av svensk mat 
och bränslen

Effekter av Lars Thomssons  
riksdagsarbete 2018-2022,  
i samverkan med andra.

Tredje elkabel till Gotland innan 2030

90 statliga miljoner per år till öns 
sjukvård 

Statligt stöd till Bergmancenter

Räddat Bromma flygplats

Krispaket till jordbruket på 3,2 mdr

Snabba, tillgängliga, prisvärda och  
klimatsmarta färjor i nästa  
upphandling

Fördubbling av militären på ön

Drivit på för samexistens mellan Tofta 
skjutfält och bostäder

Utökat Landsbygdsprogrammet 
med 5 mdr

Tagit strid för Cementas fossilfria 
framtid

Jobbat för klimatsmart flyg

Drivit på för Ukrainas sak som  
ordförande i riksdagens nätverk  
Sverige – Ukraina 

Internationella valobservationer med  
Organisation för Säkerhet och  
Samarbete i Europa, OSSE





























Gabriella Hammarskjöld,
Stenkyrka, 48 år
Mark/Växt Agronom och Senior 
Tillståndsprövningschef vid  
Vattenfall inom Havsbaserad vind. 
Tidigare miljöchef vid Nordkalk 
samt statlig tjänsteman vid SIDA:s 
Östersjöenhet, Naturvårdsverket 
och Jordbruksdepartementet
Engagerad, kunnig och  
problemlösande.

POLITIK FÖR GRÖNA  
NÄRINGARNA OCH KLIMATET
Jag engagerar mig i politiken för att bidra med mina yrkes-
erfarenheter. Landsbygdsfrågorna, klimatet och miljöfrå-
gorna kräver  innovation, nytänkande och samarbete. Det 
vill jag bidra med!

JORD OCH SKOG

Gotland är en av Sveriges sista renodlade landsbygder. 
Skogs- och lantbrukets framtid är nyckeln till öns 
fortsatta utveckling.

• Stärk innovations- och konkurrenskraften i svensk 
och gotländsk livsmedels- och skogsproduktion 

• Sverige behöver en starkare livsmedelsstrategi 
med ökat fokus på produktion och självförsörjning 

• Värna enskilda ägande- och brukanderätten i 
svensk livsmedels- och skogsproduktion 

• Det måste löna sig att äga och sköta sin skog

KLIMAT OCH MILJÖ

Kraftfull klimat- och miljöpolitik behöver mer fokus. 

• Förnybara bränslen och grön el 

• Industrins gröna omställning  

• Morgondagens giftfria vardag och rena miljö kräver 
fortsatt politiskt agerande

LAND OCH STAD

Både land och stad måste känna fortsatt utvecklingskraft 
och framtidstro. 

• Stärk landsbygdens ekonomiska bärkraft och 
bibehåll service och infrastruktur 

• En levande landsbygd ger råvaror och kretslopps-
lösningar som bidrar till målet att skapa framti-
dens gröna städer

GOTLAND



RÖSTA FÖR SVERIGES BÄSTA
När världen är orolig, kan det vara värt att tänka efter vilka 
man egentligen kan lita på. Vilka som tar ansvar och som 
står stadigt. Vilka som ser till hela landets bästa.

FÖR KLIMATETS BÄSTA

Klimatomställningen måste gå snabbare. Sverige kan och ska gå före. Vi måste minska 
utsläppen och satsa kraftfullt på nya gröna jobb. Det är bra för Sverige och klimatet.

• Minska utsläppen snabbt och rejält
• Satsa på närproducerad mat för klimatets skull
• Snabba på utbyggnaden av förnybar energi

FÖR JÄMSTÄLLDHETENS BÄSTA

Män och kvinnor måste ha lika villkor. Därför ska kvinnors löner öka och fler glastak krossas. 

• Trygghet från våld för alla kvinnor och barn
• Skapa en jämställd vård i hela landet – med en förlossningsvård i världsklass
• Satsa på jämställda löner och öka företagandet bland kvinnor

FÖR LANDSBYGDENS BÄSTA

Landsbygden bygger Sverige. Hela landet. Här finns förutsättningarna för nya jobb,  
vår produktion av mat och förnybara bränslen. 

• Gör det lättare att starta och driva företag, mindre regelkrångel och sänkta skatter 
• Se till att det finns bra vägar och bredband i hela landet
• Gör det enklare att bygga och bo på landsbygden

Vill du veta mer?  
Gå in på vår hemsida:
www.centerpartiet.se/gotland

Centerpartiets 
politik A - Ö

GOTLAND


