KRYSSA HELLMARK
den 11:e september
Mitt namn är Magnus Hellmark och
jag kandiderar till kommunfullmäktige
i Enköping på Centerpartiets lista.
Nu söker jag ert förtroende och er
hjälp med att sätta ett kryss i rutan vid
mitt namn på valsedeln, för att kunna
jobba för hela Enköpings bästa.

DAGS ATT BYGGA PÅ NÅGOT NYTT

Trevligt att få träﬀa just dig! En nyﬁken och intresserade väljare
som också vill bygga på något nytt inom politiken i Enköping!
SÅ SER JAG PÅ FRAMTIDEN
Vi behöver politiker som är beredda att jobba för Enköpings bästa.
Som vågar tro att framtiden är hoppfull och tar beslut som gör att
Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i kommunen du
väljer att bo och leva. I en mer jämställd och hållbar kommun.
VAD FÅR DU AV MIG?
En hårt arbetande politiker som har ett brett nätverk, är påläst
och lyssnar in. Som nyﬁket bygger ett hållbart samhället i en
kommun som växer. Hela kommunen, stad och land hand i hand
och där vi brukar utan att förbruka. Vi ska lämna över ett starkt
lokalsamhälle till barnen, det kräver sin politiker - Det är jag!
Vill du veta mer om mig och se vilka politiska
frågor jag driver? Skanna QR-koden och läs
mer på min hemsida - kryssahellmark.nu

MINA FRÅGOR I POLITIKEN
LANDSBYGDERNA
Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett
hållbart jordbruk. Svenska bönder ska kunna konkurrera på rättvisa
villkor. Vi behöver utveckla IT och bredband så att det går att jobba i
hela kommunen. Landsbygderna är större än staden och ska vara ett
ständigt närvarande perspektiv vid samhällsplanering i tillväxt.

FÖRETAGEN
Vi behöver en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och
mindre på krångel. Som jobbar rådgivande och stärker företagarnas
förutsättningar i hela kommunen. Lyfter lantbruksföretag och besöksnäring med landsbygdsperspektiv och alla småföretagare.

INFRASTRUKTUR
För att hela kommunen ska leva måste du ha möjlighet att välja var du
vill bygga, bo och jobba. Att kunna ta sig mellan hem och jobb, skola
och fritidsaktiviteter på ett smidigt och miljövänligt sätt är en självklarhet. Det ställer krav på god samhällsplanering, utbyggd infrastruktur
och att samhällets stöd- och servicetjänster ﬁnns runt om i kommunen.

LÅNGSIKTIGT EKONOMI
Enköping har fantastiska förutsättningar och jag vill ihop med Centerpartiet fortsatt ta ansvar för att kommunen har en ekonomi i balans
med långsiktiga planer för investeringar, utveckling och tillväxt i hela
kommunen. Satsningar behövs på vård, skola och omsorg.

SKOLA OCH UTBILDNING
Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas utifrån
sina egna behov. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i
kommunen man bor, oavsett bakgrund eller kön. Fler speciallärare och
pedagogiska resurser behövs tillsammans med en utökad skolhälsovård.

VÅRD, OMSORG OCH TRYGGHET
Behåll en vänlig vård och omsorg av hög kvalitet, satsa på det förebyggande arbetet. Öka tryggheten och kvaliten i vardagen för våra äldre,
mer valfrihet av vårdgivare och en stimulans i utbudet av aktiviteter.
Jobba med det brottsförebyggande arbetet i hela samhället och bygg
trygg och tillgänglig infrastruktur med en synlig och närvarande polis.

@centermagnus

