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Centerpartiet tar ansvar 
och levererar

Fyra år och en mandatperiod går fort. Vi 
ser hur världen förändras och vi med den. 
Förändring är både oundviklig och nödvändig 
för att vi ska få utveckling. I Centerpartiet har 
vi arbetat mycket hårt och långsiktigt med 
ekonomin för att kunna genomföra långsiktiga 
framtidssatsningar såsom: högstadiebygget, 
nya förskolor, reningsverk, räddningsstationer, 
fiberprojektet, torget m.m.

Företag och arbete är en förutsättning för att vi ska kunna ha en bra 
omsorg om våra kommuninvånare. Vi har tack vare många duktiga och 
framgångsrika företagare samt närheten till Norge en bra arbetsmarknad 
som sträcker sig över två länder. Tillgången på kompetens är avgörande 
för om företagen ska etablera sig och verka här, därför är det oerhört 
viktigt att arbeta för en bra skola där kvalitet är ledordet. 

Andra viktiga förutsättningar är bra kommunikationer. Centerpartiet 
fortsätter arbeta för utbyggnad av fiber och vägfrågor tillsammans med 
Trafikverket.  

Det är ett medvetet arbete som gjorts den senaste mandatperioden för 
att långsiktigt bygga vidare och utveckla kommunen. Vi kommer därför 
att följa den inslagna vägen för att genomföra de stora nödvändiga 
satsningar vi skapat förutsättningar för.

I Centerpartiet anser vi att vårt uppdrag är att säga som det är och arbeta 
för en långsiktigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi vet att utan ordning 
och reda i kommunkassan så får vi ingen utveckling alls och definitivt inga 
resurser till att möta framtidens behov.

 Katarina Johannesson

Detta vill vi i Centerpartiet arbeta för under nästa mandatperiod:

En satsning på barnen är en satsning på framtiden
 
	 •		En	flexiblare	barnomsorg	anpassad	till	tidens	krav.
	 •		IT-satsning	i	alla	kommunens	skolor.
	 •		Upprustning	av	låg-	och	mellanstadieskolorna	i	Töcksfors		 	
       och Årjäng.
  
Alla ska få åldras i trygghet och med större valfrihet 
 
	 •		Äldre	med	hjälpbehov	ska	ha	större	möjligheter	till		 	 	
			 				inflytande	över	sin	vardag.	
	 •		Anpassa	lägenheter	till	ett	trygghetsboende	som	folk	har		 	
       råd att hyra.
	 •		Skapa	mötesplatser	för	social	gemenskap.

Fritid och kultur för hälsa och välbefinnande.
 
	 •		Utveckla	musikskolan	till	kulturskola	i	samarbete	med	
    Kyrkeruds Folkhögskola.
	 •		Göra	järnvägen	mot	Gustavsfors	till	vandringsled	och		 	
    cykelbana.
	 •		Att	i	nära	samarbete	med	våra	föreningar	göra	fysisk		 	 	
      aktivitet till ett naturligt inslag i våra skolor.

Levande landsbygd
 
	 •		Mat	som	serveras	i	kommunens	matsalar	ska	vara	tillagad		 	
       av råvaror från det svenska jordbruket. Det gynnar miljön   
       och en levande landsbygd.
	 •		Möjlighet	för	fler	sjönära	boenden.
	 •		Rovdjursfrågan	ska	hanteras	på	regional	nivå.

Företagande

	 •		Företagens	möte	med	kommunen	ska	vara	snabbt,	smidigt	
     och enkelt.
	 •		Aktivt	jord-	och	skogsbruk.
	 •		Ökat	företagande.



Närodlad politik
Centerpartiet kommer ur en landsbygdsrörelse där lokalsamhället och 
principen om att beslut ska fattas så nära människor som möjligt är 
vägledande.

Miljö och tillväxt går hand i hand
Centerpartiet	 var	 det	 första	 parti	 som	 redan	 på	 60-talet	 började	 lägga	
miljömotioner i riksdagen. Centerpartiet är drivande i miljöfrågorna men till 
skillnad	från	andra	mer	extrema	partier	anser	vi	att	miljö	och	tillväxt	går	hand	
i hand.

Långsiktigt hållbar politik
Centerpartiet står för en ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar. 
Vi föreslår inte kortsiktiga lösningar där skattepengarna används för att 
locka väljare i valet. Vi lovar inte allt till alla utan vågar prioritera och fördela 
resurserna så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen.

Höstens val kommer att bli ett ödesval för Årjängs kommuns framtid 
och valet är ditt.
Din röst är viktig.
Välkommen att ge Centerpartiet din röst i valet 2014

www.centerpartiet.se/arjang

Svanqvist	Tryckeri	AB,	Årjäng


