Jomala Centern
Vågar leda och förändra

Jomala ska vara en kommun där alla invånare är
välkomna, jämställda och ska känna sig trygga. Dina barn
ska ha en bra uppväxt med tillgång till en bra barnomsorg
och skolor. Dina äldre släktingar och du ska ha ett tryggt
och värdigt boende när ni blir gamla. Goda relationer med
näringslivet och andra kommuner är A och O för att
säkerställa en pålitlig service och ekonomisk utveckling.
Jomala Centern står för utveckling och framåtanda.

Kandidater i Jomala

Tage Eriksson
Fullm. 502
Lagting 160

Annika Hambrudd
Fullm. 505
Lagting 165

Gyrid Högman
Fullm. 503
Opolitisk

Harry Jansson
Fullm. 504
Lagting 172

Stig-Göran Nyman
Fullm. 506
Lagting 183

Ann Skogberg
Fullm. 507

Vi arbetar för att barnen ska ha en
trygg barnomsorg, bra skolor och
trafiksäker väg.
Vi vill ha flera boendealternativ för
våra äldre i kommunen.

Ulf Gustavsson
Fullm. 508

Vi ska fortsättningsvis ha närodlad
mat i våra verksamheter.

Grönt är framtiden för Jomala

Christina
Sjöbacka Bäck
Fullm. 509
Lagtinget 189

Kaj Rösgren
Fullm. 510

Monica Bengtz
Fullm. 511
Lagtinget 157

Jonas Sommarhed
Fullm. 512
Lagtinget 192

Gudrun Mattsson
Fullm. 513

Bo-Yngve ”Bosse”
Karlsson
Fullm. 514

Roger Slotte
Fullm. 515
Lagtinget 191

Jim Häggblom
Fullm. 516

Vi anser att avloppslösningarna inom kommunen och
Åland ska förbättras genom flexibla och välordnade
lösningar.

Vi vill underlätta för barnfamiljerna så att arbetsliv och
familjeliv ska fungera på ett flexibelt anpassat sätt.

Vi arbetar för en fortsatt förbättring av det kommunala
vägnätet.

Vi stöder ett mångsidigt kulturliv och föreningsliv som
ska finnas tillgängligt för alla.

Vi vill att Frideborg ska återbyggas och vi anser att
kommunen ska vara med som finansiär.

Vi är för fortsatt flyktingmottagande.

Vi höjer inte skatteöret. Vi bedriver ansvarstagande
politik.
Politik är samarbete och Jomala Centern
samarbetar gärna.

Läs mer om vår politik på
www.centern.ax

