
För ÄLVKARLEBYS bästa 

Centerpartiet Älvkarleby

Centerpartiet Älvkarleby vill se ett mysigt och tryggt samhälle 
där alla är lika mycket värda. 

God och naturlig mat serveras på våra skolor och 
äldreboenden, samt vi värnar om de mindre 
förskolorna och barngrupperna.

Barn och ungdomar har tillgång till roliga och utvecklande 
fritidsaktiviteter genom ett starkt föreningsliv. 

Centerpartiet värnar om de mindre och lokala företagen där 
jobben och tillväxten finns.

Självklart vill vi att hela Sverige skall leva. 

- Vår vision - 
Älvkarleby kommun ska vara 

kommunen som alla vill leva och bo i



Centerpartiet Älvkarleby

För våra barnfamiljer

En ny ungdomsgård med motorgård skapas i anslutning till 
panncentralen i Skutskär där ungdomarna får möjlighet att 
arbeta praktiskt med sina fritidsintressen och fortsätta lära 
sig på fritiden med att skruva med mopeder, bygga med 3D- 
skrivare osv. 

Förskolorna och barngrupperna är små i nära anslutning till 
barnens hem och barnens bästa alltid står i centrum. För 
oss innebär detta t.ex. att förskolan i Gårdskär skall fortsät-
ta att leva och att nuvarande Vinkelboda och Trillingboda i 
centrala Skutskär byggs upp igen och hålls utanför den 
stora nya Bodaskolan. 

Skolköken får ytterligare möjligheter att laga egen god mat 
från grunden med naturliga och gärna närproducerade 
råvaror. Mer mat som vi åt förr på hemlagat vis.  

Jag vill att befintliga detaljplaner uppdateras samt att nya tas fram 
för att gå hand i hand med kommunens utveckling. Östangård rivs 
för att ge plats åt ett nytt 65+ boende samt tomter för 
villabebyggelse. Norr om Panncentralen vill jag att en ny ungdoms-
gård med motorgård i anslutning etableras för att ge våra ungdomar 
en naturlig plats att träffas på och ägna sig åt sina fritidsintressen.

Clarrie Leim, Företagare



För ett soligare Älvkarleby
Grön teknik med solpaneler, batterier för 
självförsörjning och laddare för elbilar behövs såväl hos oss 
som bor i Älvkarleby kommun som hos kommunens förvalt-
ningar. Tyvärr hindras många från att investera i egen 
solenergi på grund av skuggning från höga träd på kommu-
nens mark. 

Centerpartiet jobbar därför för att en ny trädfällningspolicy 
skall tas fram som medger fällning av höga träd på kommu-
nens mark som hindrar investeringar i solenergi på våra 
villa-tak. Träden ersätts med lägre vegetation samt givetvis i 
samråd med grannarna.

Med en elprishöjning från 38 öre 2022 till estimerat 146 öre 
2023 beräknas besparingen vid Skutskärs IP bli hela 
1 600 000 kr/år efter underhåll, avskrivning och kapital-
kostnader. 

Jag vill driva kommunen framåt genom samarbete i mitten med 
fokus på lösningar för att få saker gjort och inte blockpolitik. Jag ser 
kommunen som vår allas serviceorganisation och oss invånare som 
dess kunder. Ju bättre service vi kan erbjuda för varje skattekrona 
desto fler vill bo här hos oss. Fler skattebetalare ger mer möjlighet 
att utvecklas som kommun. Jag vill att kommunen går i framkant 
med gröna investeringar för både miljö och plånbok. 

Paul Wisén, Företagare

Kommunen själv har också stora besparingar att hämta 
genom att investera i solenergi på i synnerhet byggnader 
med hög elförbrukning såsom Skutskärs IP. En investering i 
solenergi kommer att sänka elkostnaderna, minska 
klimatavtrycket samt förhoppningsvis även öka 
tillgängligheten med längre istider och ökad tillgänglighet 
för såväl bandy som hockeyföreningarna. 

Skutskärs IP



Följ oss på Facebook och Instagram
@centernalvkarleby

 e-post: alvkarleby@centerpartiet.se

För ÄLVKARLEBYS bästa 

Gun Johansson Paul Wisén Clarrie Leim



För våra äldre

Vi vill att Östangård i Älvkarleby rivs och att kommunen 
skapar förutsättningarna för att ett nytt 65+ boende etable-
ras där.

Ensamheten ska minska genom att en träffpunkt för äldre 
etableras på Fyrklövern i Skutskär.

För att ge trygghet och kontinuitet inom hemtjänsten är det 
viktigt att de äldre får hembesök av så få olika personer som 
möjligt. 

Skutskärs vårdcentral ska bli kvar och att 
alla får en fast läkarkontakt som följer dem genom livet.

Älvkarleby kommun ska vara en kommun för alla. Vi arbetar för att en träffpunkt för 
äldre kan startas upp på Fyrklövern där alla seniorer, 65+ känner sig välkomna, kan 
träffas på och umgås.

Gun Johansson Ami Verkkoperä



Föreningarna i Älvkarleby
kommun

Föreningslivet i kommunen är viktigare än många tror för 
hälsa, gemenskap, integration och för att lära våra barn om 
samspelet mellan människor, att jobba mot samma mål och 
att ha schyssta värderingar med allas lika värde.

Centerpartiet Älvkarleby vill se fortsatta investeringar i 
föreningslivet inom kommunen. Alla föreningar ska ha 
samma möjligheter att utvecklas. 

Vi vill på alla sätt möjligt satsa på ungdomsidrotten. Desto 
fler ungdomar som får en meningsfull fritid desto bättre. 

För oss är det viktigt att alla föreningar behandlas lika och 
att det är just ungdomarnas aktiviteter som mäts vad det 
gäller de ekonomiska bidragen.

De lokala aktivitetsytorna för spontanidrott ute i kommunen 
är viktiga, exempelvis möjlighet till spolning av isar i villa-
områden, basketkorgar och fotbollsmål ute i samhället. 
Tallvallen och gräsytan mellan Willys och vattentornet i 
Skutskär kan t.ex. användas bättre.   


