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KOMMUNVALET
Vi som ﬁnns här för dig
#1 Paul Wisén
Jag vill driva kommunen framåt genom konstruktivt samarbete i den politiska mitten med fokus på lösningar och nya
möjligheter för oss som bor här. Jag brinner för grön energi
och arbetar med att sänka våra kostnader genom solenergi
på kommunens byggnader. Jag ser Centerpartiet och oss
förtroendevalda som Er förlängda arm. Det är du som bestämmer så tveka inte att berätta för oss hur vi tillsammans kan
förbättra och utveckla vår kommun.

#2 Clarrie Leim

Jag vill att beﬁntliga detaljplaner uppdateras samt att nya tas
fram för att gå hand i hand med kommunens utveckling.
Östangård i Älvkarleby behöver rivas för att ge plats åt ett
nytt 65+ boende, samt tomter för villabebyggelse. I
Skutskär, norr om panncentralen, vill jag se en ny ungdomsgård med motorgård etableras för att ge våra ungdomar en
naturlig plats att träﬀas på.

#3 Gun Johansson
Mitt fokus ligger på de äldre, samt vård och omsorg. Vi behöver en träﬀpunkt för äldre som kan startas upp i Fyrklövern i
Skutskär där alla seniorer, 65+ känner sig välkomna. Vi
behöver även arbeta förebyggande med att fånga upp och
erbjuda insatser för äldre i behov av stöd.

#4 Agneta Lundgren

Vi behöver behörig och kompetent personal inom vården.
För mig är det även viktigt att alla inom äldrevården möts av
personal som behärskar det svenska språket. Det är en
trygghet för våra äldre att bli förstådda och förstå.

#5 Ami Verkkoperä

Mitt stora intresse är skolan, och framför allt barn och ungdomars lika värde. Alla barn och ungdomar, oavsett vilken
skola de går på, ska få lära och utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar, kunskaper och förmågor. Detta innebär
också att lärare ska ha rätt förutsättningar samt tid för att
göra detta möjligt.
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#6 Birgitta Thunholm, speciallärare
Mitt fokus ligger på skolan, men även på kultur. Vi behöver
ett turistkontor i kommunen så att vi kan marknadsföra vår
ﬁna kommun ännu bättre.

#7 Mattias Brandt, bussförare

Vi behöver en hållbar kollektivtraﬁk där det är lättatt röra sig
inom städerna, så väl som mellan stad och landsbygd.
Samtidigt brinner jag, som förälder, för mer resurser i tidigt
skede i förskola och skola för att hjälpa de barn som är i
behov av extra stöttning.

#8 Jennifer Westman, förskollärare
Förskolan ska utgå från barnens bästa. Jag jobbar för att
barngrupperna ska vara små och pedagogerna ska ha rätt
förutsättningar att bedriva undervisning och omsorg i förskolan. Viktigt för mig är också att förskolorna ligger i nära
anslutning till barnens hem.

#9 Mujo Ahmic, tågmästare

Vi måste fortsätta investera i föreningslivet och satsa på
ungdomsidrotten. Desto ﬂer ungdomar som får en
meningsfull fritid desto bättre. De lokala aktivitetsytorna för
spontanidrotten ute i kommunen är viktiga, exempelvis
möjlighet till spolning av isar, basketkorgar och fotbollsmål
ute i samhället.

#10 Kristina Freerks, sjuksköterska ﬁl.mag.

Jag har mycket fokus på de äldre i kommunen. För att ge
trygghet och kontinuitet inom hemtjänsten är det viktigt att
de äldre får hembesök av så få olika personer som möjligt.

Läs mer om oss och vår politik & kom med i vårt gäng, du med!
www.centerpartiet.se/alvkarleby

REGIONVALET

VÅRA TOPPNAMN TILL REGIONEN I
NORRA REGIONVALKRETSEN
#1 UNN HARSEM, UPPSALA
Jag vill se en mer tillgänglig vård och kortare
vårdköer. För detta behövs ﬂer anställda och
bättre arbetsvillkor. Jag vill också särskilt satsa
på förlossningsvården och en sammanhållen
vårdkedja från graviditet till eftervård.
#2 ANNIKA KRISPINSSON, HEBY
Regional utveckling kräver också tillgänglig vård
som ﬁnns nära människor. Att känna sig trygg
med vården och att den ﬁnns där och när man
behöver den bidrar till att skapa framtidstro för
alla som lever och verkar i Uppsala län.
#3 JACOB SPANGENBERG, ÖSTHAMMAR
Jag vill arbeta för lika förutsättningar för trygg
och nära vård i hela länet, en kollektivtraﬁk
som bidrar till landsbygdens utveckling och ett
levande kulturliv tillgängligt för alla.
#4 LOTTA CARLBERG, VENDEL
Vården ska inte centraliseras. Vården ska bedrivas nära människan. Därför behöver vi utveckla
primärvården. Vi behöver även få till närmottagningar på ﬂera orter i hela Uppsala län.
#5 PAUL WISÉN, SKUTSKÄR
Jag vill framförallt jobba för vårt läns utveckling
inom förnybar och smart energi samt ny grön
företagsamhet och innovationer. Gröna transporter och hållbar mat är även områden som
ligger mig nära.
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TRYGG & NÄRA VÅRD I HELA LÄNET
För oss i Centerpartiet är det en självklarthet att alla ska ha tillgång till en trygg och nära vård genom hela livet. När vi är sjuka
är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälp och trygghet. Därför måste vi öka tillgängligheten och låta vården komma
närmare människorna. Vi vill satsa mer på primärvården, däribland genom att möjliggöra öppnandet av ﬂer mindre vårdmottagningar i hela länet, öka tillgången till en fast läkarkontakt och
genom att värna och stärka din rätt att själv välja vårdgivare.
VI VILL:
• Utöka tillgången till primärvårdsmottagningar i hela länet, inte
minst på landsbygden och i mindre orter.
• Skapa ﬂer vårdplatser på Akademiska sjukhuset genom investeringar i personal och förbättrad arbetsmiljö.
• Värna valfriheten och din rätt att själv välja den vårdgivarare
som passar dig bäst.

JÄMSTÄLLD & LIKVÄRDIG VÅRD
Din hälsa och möjlighet att överleva svår sjukdom eller få behandling ska inte bero på vilket kön du har. För att skapa en
mer jämställd och jämlik vård vill Centerpartiet se satsningar
som prioriterar forskning om sjukdomstillstånd som är vanligare
bland kvinnor. Vi vill även att mödravård, förlossningsvård och
eftervård utvecklas till en mer sammanhållen vårdform, samtidigt som vi måste stärka arbetet emot diskriminering, våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
VI VILL:
• Skapa en trygg och sammanhållen vårdkedja från mödravård
till förlossning och eftervård
• Att regionen satsar mer på forskning om sjukdomstillstånd som
drabbar kvinnor
• Stärka arbetet emot diskriminering, våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck

RIKSDAGSVALET

VÅRA TOPPNAMN TILL RIKSDAGEN
#1 CATARINA DEREMAR, TIERP
Jag vill arbeta för ett jämställt samhälle där människor får forma sina
egna liv. För mig är äganderätten
viktig, ett rikt kultur- och föreningsliv
som utvecklar samhället och skapar
möten mellan människor. Jag vill
förbättra villkoren för småföretagen,
landsbygden och den viktiga gröna
omställningen.

#2 FREIJA CARLSTÉN, UPPSALA
Jag vill arbeta för ett grönt och klimatneutralt samhällsbygge. Ett samhälle
där vi inkluderar naturen i våra städer,
där vi renoverar när vi kan och bygger
när vi behöver, en infrastruktur som
utvecklar våra samhällen och de bästa
förutsättningarna för att varje människa ska kunna leva ett hållbart liv.

#3 JACOB SPANGENBERG,
ÖSTHAMMAR
Jag vill arbeta för bättre förutsättningar för ett lönsamt och konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk,
en levande landsbygd och levande
hav präglade av biologisk mångfald,
innovativt företagande och en långsiktigt hållbar ﬁskepolitik.
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EN LEVANDE LANDSBYGD I HELA LANDET
skogarna i väst till skärgården i öst och i våra myllrande städer
kryllar det av innovation, handlingskraft och framtidstro. För
Centerpartiet är det självklart att hela landet ska leva. För detta
krävs bättre förutsättningar för företagare att skapa nya jobb,
mer satsningar på lokalservice och en rad frihetsreformer som
gör det enklare att leva i hela landet.
VI VILL:
• Reformera strandskyddet för att göra det enklare att bo, verka
och bygga på landsbygden
• Skapa bättre förutsättningar för ﬂer företag att kunna verka,
växa och anställa i hela landet
• Verka för stärkt äganderätt för ett livskraftigt och hållbart
skogs-och jordbruk

KRAFTAG FÖR MILJÖ OCH KLIMAT
Miljön och klimatet är vår tids ödesfråga. För att stoppa den
globala uppvärmningen och utarmningen av den biologiska
mångfalden måste vi kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser, bygga upp och utveckla cirkulärekonomin och kraftigt öka
svensk elproduktion för att klara av den gröna omställningen av
samhället. För detta krävs handlingskraftiga politiker som går
från ord till handling och från plakatpolitik till politik som faktiskt
gör nytta för miljö och klimat.
VI VILL:
• Verka för att Sverige och EU når nettonollutsläpp senast
år 2040
• Verka för en hållbar vattenförvaltning med fokus god tillgång
till dricksvatten, rena vattendrag och en hållbar havsmiljö
• Kraftigt öka svensk elproduktion genom satsningar på förnybara energislag och energieﬀektiviseringar av vatten-och kärnkraften

För Älvkarlebys Bästa

Vi i Centerpartiet Älvkarleby vill se ett mysigt och tryggt samhälle där alla är lika
mycket värda. Att vi är olika skall vi se som en rikedom! God och naturlig mat
serveras på våra skolor och äldreboenden, och vi värnar om de mindre förskolorna och barngrupperna. Barn och ungdomar har tillgång till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter genom ett starkt föreningsliv. Vi värnar även om småföretagen där jobben ﬁnns och vill att hela Sverige ska leva. Älvkarleby kommun ska
vara den kommun som alla vill bo i!

Vi vill arbeta för

att en träﬀpunkt för äldre kan startas upp i Fyrklövern där alla seniorer,
65+ känner sig välkomna, kan träﬀas och umgås
att Östangård i Älvkarleby rivs och att kommunen skapar
förutsättningar för att ett nytt 65+ boende etableras där.
att kommunen ska anställa en person som arbetar heltid med att söka
olika bidrag och medel till kommunen så inga viktiga ekonomiska möjligheter går oss förbi.

För ett soligare Älvkarleby

Vi vill att Älvkarleby kommun ska gå i framkant med gröna investeringar för både
vår miljö och vår ekonomis skull. Vi behöver en ny trädfällningspolicy som möjliggör ersättning av höga träd med lägre vegetation när träden på kommunens
mark förhindrar investeringar i solenergi. På Skutskärs IP behöver vi investera i
solenergi för att få ner kostnaderna och öppna upp möjligheten till förlängning
av is-säsongerna. Samtliga kommunens bilar bör bytas till elbilar samt ladd-stolpar som fungerar både för kommunen och allmänheten bör sättas upp.
Följ oss på Facebook och vår hemsida
facebook.com/centernalvkarleby
centerpartiet.se/alvkarleby

