
 

 

 

Kryssa 

en lokal kandidat 

i valet till 
 

o Kommunfullmäktige 

o Regionfullmäktige 

o Riksdag 

 

Lägg din röst på Centerpartiet 

den 11 september 

  



 

 Eva-Karin Torhem Arnell 

Centerpartiet jobbar för  

 

• Att binda ihop Sätila Sand och 

Smälteryd med en gång och 

cykelbro över Storån. 

 

 

• Att det ska vara lätt att vara 

småföretagare i Hyssna, Sätila 

och Ubbhult. 

 

• I samband med att orterna 

växer måste vi även investera 

i fler förskolor och skolor 

samtidigt som underhållet på 

de befintliga sköts och följs 

upp.  

 

 

• En säkrare vägsträcka mellan 

Sätila och Björlanda där det 

finns plats för både fordon 

och fotgängare. 

 

 

• Att bygga bostäder och 

utveckla hela området där vi 

sparar på jordbruksmarken 

som behövs för 

livsmedelsproduktion. 

 

 

 

        

 Eva-Karin Torhem Arnell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Brunander 

     

       Jessica Carlund 

 



 
 

 
 
 

 
    Lina Dotevall 

   Micael Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulf Arnell 

 

• En bättre mobiltäckning. 

Centerpartiet har lagt förslag 

om samhällsmast. Det innebär 

att kommun och region 

bygger en mobilmast där 

mobiloperatörer kan hyra in 

sig.  

 

 

• Att utvecklingen av Ubbhult 

går framåt i och med att VA-

ledingen är utbyggd, vi vill att 

fler bostäder byggs och att 

skolan ges möjlighet att 

utvecklas.  

 

• Att det byggs fler gång- och 

cykelvägar för att både unga 

och gamla ska kunna ta sig 

mellan våra orter på ett tryggt 

sätt. 

 

 



 

  

CENTERPARTIET 
Vi är en öppen folkrörelse, som 

välkomnar alla som delar vår vision om 

en fortsatt fri och demokratisk värld, 

som ger kraft åt varje människa. 

 

Alla människors lika värde och 

rättigheter är grunden för 

Centerpartiets politik – i Mark,  

Västra Götaland och hela Sverige. 

 

Vill du veta mer om Centerpartiet? 

Läs på www.centerpartiet.se/mark 

eller kontakta 

Kandidater från Sätila och Hyssna 

    Eva-Karin Torhem Arnell  073 087 91 13 

    Stefan Brunander   070 787 06 90 

    Jessica Carlund   073 620 89 74 

    Lina Dotevall   073 811 00 70 

    Micael Carlsson   070 682 82 31 

    Ulf Arnell    070 658 82 90 

 

http://www.centerpartiet.se/mark

