Rune Söderlund
Ansvarstagande
företagare och ledare
Eckerö

Henrietta Hellström
Energisk ekonom och
förälder
Eckerö

Vi tror att ingen kan göra allt men att alla kan göra något – och att vi
tillsammans lägger bitarna i pusslet för att skapa världens bästa vardag.
Genom att lägga din röst på oss kan du vara säker på att du får en
representant i lagtinget som värnar om småkommunernas möjlighet till
påverkan, och som tror att samarbete fungerar bättre än
sammanslagningar.

Henrietta Hellström, 37 år
Bor med man och två barn, 7 och
3 år, katter och hästar i Eckerö,
Storby. Arbetar som ekonom och
sitter sen åtta år tillbaka i
kommunfullmäktige och
socialnämnd.
Fritidsintresse förutom hästar är
också amerikanska bilar.
Personlig utveckling och
livslångt lärande inspirerar mig –
kunskap är aldrig tungt att bära.
Jag brinner för ett blomstrande
samhälle med förutsättningar för
företagande och trygga
innevånare. Närhet till bra
basservice och en inspirerande
skola och barnomsorg är viktigt
för mig. Jag vill utveckla
äldreomsorgen vidare tex med
hjälp av ÄLDIS-projektet.
Jag vill att Åland utvecklas till
den gröna ö vi har möjlighet att
bli. Våra förutsättningar för
närproducerat är bra och jag vill
uppmuntra våra duktiga
producenter att fortsätta ge oss
fina råvaror – och därmed bättre
mat för hela människan.
För ett tryggt och jämställt
samhälle måste vi se till alla
individer, inkludera och
samarbeta. Genom en god
kommunikation kan man lösa
många viktiga frågor.

Kommunalval
514

Lagtingsval
166

Rösta på mig så får du en positiv
politiker som gillar samarbete
och förändring!

Lagtingsval 194

Kommunalval 517

Rune Söderlund, 53 år
Gift med Katja, vi har tillsammans dottern Sara 27 år.
Har varit med i politiken i dryga 26 år och suttit mesta tiden i kommunstyrelsen, under de
senaste perioderna som ordförande.
Jag tror på kommunernas egen vilja och kunnande att driva kommunerna och ser det som
den bästa garanten för att vi även i fortsättningen ska ha nära till basservice som dagvård,
skola och äldreomsorg.
För att nå dit måste vi samarbeta med andra kommuner .
Jag vill få kortare vårdköer och nytänk där kiropraktorer tas med i vården för bättre och
effektivare vårdinsatser samt snabbare rehabilitering.
Jordbruk och företagande behöver mindre byråkrati inte mera .
Besvärsrätten måste omprövas och reformeras så företag inte får vänta i åratal på beslut .
Jag arbetar för närdemokrati, balanserad ekonomi, äldreomsorg med kvalitet och kommunal
service nära dig.

Tillsammans är vi starka!

