
DINA
KARLSSON
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”Jag brinner för att utrusta
och utveckla landsbygden
så att hela kommunen
känner framtidshopp och
livsgnista. Hela kommunen
ska kunna leva.

NICKLAS NORDQUIST

073-8171413
nicke_nordquist@hotmail.com
FB & INSTA KD Vaggeryd, kd_vaggeryd

KONTAKTINFORMATION

Nr 3: Valsedeln till Vaggeryds
Kommunfullmäktige
Bor : Svenarum
Yrke: Företagare
Politiska uppdrag : Ledamot i
Kommunfullmäktige och miljö & Bygg
Vice Ordförande i KD.

" Viktigaste förutsättningarna för en
framgångsrik skola är en bra lärmiljö och
en stark elevhälsa som tillsammans
jobbar för att alla elever ska klara skolans
kunskapsmål "

 

Små undervisningsgrupper i grundskolan
Levande landsbygdsskolor
Max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan

FAMILJ,SKOLA & TRYGGHET

BOSTÄDER, LANDSBYGD & MILJÖ

KULTUR & FRITID

Stötta och utveckla de kulturella och kreativa
näringarna
Fenix 2. Mötesplats för allmänheten – evenemang,
konserter, utställningar, föreningsmöten, cafeteria. 
Badhus i Vaggeryd. Bygg nytt eller renovering av
befintligt badhus, med mindre tillbyggnad för aktiviteter
och relax.

Gör det enklare att bygga och förenkla regel krånglet
Med regelförenklingar och bättre planprocess kan
bostadsproduktionen öka. Idag tar det alltför lång tid
från idé till färdigställt hus
Bygg i hela kommunen och även på landsbygd
Värna gröna näringar, närodlad och närproducerad
matproduktion.

 

 "Kultur uppstår i mötet mellan människor
och skapas av oss alla gemensamt. Vi är
redo för att skapa. förutsättningar för ett
gott samhälle med många kulturella inslag"

"Det råder stor bostadsbrist, tack vare den
starka tillväxt vi har i vår kommun.
Vi  är redo för öka takten med att bereda mark
och ge planbesked för ett stort antal platser i
hela vår kommun. " 
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Mångfald i barnomsorg med
fler privata alternativ

Gå med i KD - KD.nu/bli medlem

BOSTÄDER PÅ VÅR
LANDSBYGD

KULTUR TILL ALLA

Gör om Fenix 2 till en
 Kulturarena

MER NÄRPRODUCERAD
MAT  

Köp från fler lokala
producenter till våra skolor
och äldreomsorg

TRYGGA FAMILJER

SKOLA MED KUNSKAP I
FOKUS

Öka takten på vårt
bostadsbyggande i hela
kommunen

EN TRYGG OCH VÄRDIG
ÄLDREOMSORG

Öka biståndsbedömt
trygghetsboende i kommunen

Fungerande skollokaler på rätt
plats i tätort och på landsbygd
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