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VILL KD:

Ge staten 
ansvar för  
sjukvården

Bygga fler 
äldreboenden

Ha 10 000  
fler poliser

”Alla våra idéer för hur 
ett gott samhälle byggs 
utgår från familjen”

Ebba Busch Thor
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Låt familjen själv
bestämma
Politiken ska stödja familjerna,
inte styra. 
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Det är i mötet med andra människor vi
formas som personer. Trygga familjer
och andra nära gemenskaper är en
förutsättning för ett väl fungerande
samhälle. Ingen familj är dock den
andra lik. Vår utgångspunkt är därför
att familjen själva ska ha makten att
utforma sin vardag. Många politiker
vill inskränka familjens frihet.
Kristdemokraterna försvarar familjens
rätt att själva fatta beslut om sin
tillvaro!

Vi kristdemokrater vill se ett Bjurholm
där varje människa känner sig sedd
och ett samhälle där vi som individer
bryr oss om varandra och det
gemensammas bästa. Därför är det
viktigt för oss att integrationen
fungerar bra. I ett kristdemokratiskt
Bjurholm ser vi inte utrikes födda som
ett problem, utan som en resurs.

Alla är vi någon gång i livet i behov av
extra omsorg och någon som frågar

hur vi mår. Vi vill satsa mer resurser
på en tillgänglig skolhälsovård för att
snabbt kunna nå ungdomar som
brottas med psykisk ohälsa. Alla
människor är unika och har unika
behov. Därför vill vi kristdemokrater
införa valfrihet inom äldreomsorgen i
Bjurholm. Vi vill också utöka antalet
äldreboendeplatser i hela kommunen.

I vårt Bjurholm ser vi till hela
kommunen. Neddragningar av
samhällsservice ute på orterna runt om
i vår kommun är inte vägen framåt.
Kristdemokraterna värnar om det
småskaliga, med bra förutsättningar
ute i byarna. Vi värnar också om
levande älvar och vattendrag, för
miljön och för friluftslivet.

Ska Bjurholm växa är hela kommunen
viktig. Därför tar Kristdemokraterna
ansvar för hela Bjurholm



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Bjurholm

VI KANDIDERAR I KOMMUNVALET

Vår ambition är att kommunen skall vara attraktiv att bo och leva i. Vi väljer att satsa på framtiden
och skapa förutsättningar för kommunen att växa. 

Gunilla Forsberg och Albert Safari

Välfärden måste
prioriteras
Man ska kunna åldras i trygghet, och kunna lita på
äldreomsorgen

I BJURHOLM VILL VI
ATT

Bjurholms invånarantal skall öka
med 50 % till 2050.

Det Iordningställs och upplåts
mark för byggande av egnahem,
hyresrätter och bostadsrätter.

Gång-och cykelbanor från
Bjurholm till Mariebäck och södra
Nyby ska byggas.

Pendlingsmöjligheten till Umeå
förbättras genom ökat antal
bussturer varje dag.

Trygghetsboende för äldre med
tillgång till service och servering
ska byggas.

Det anställs en Näringslivsstrateg
direkt underställd
Kommunstyrelsen.

Det byggs ett Resurscentrum för
unga företagare och
entreprenörer.

En statlig myndighet eller ett
tjänsteföretag etableras i
kommunen.

Gunilla Forsberg, lärare, Bjurholm

Albert Safari, socionom, Bjurholm

Maesa Safade, lärarassistent, Bjurholm

Bengt Olsson, pensionär, Bjurholm

Stefan Löfdahl, pensionär, Bjurholm

Anna-Lena Nyberg, chaufför, Bjurholm

Gunnar Nyberg, företagare, Bjurholm

Per Strandberg, företagare, Bjurholm

15701

Det är inte värdigt att äldre som själva
känner ett stort behov av att få flytta
till ett anpassat boende nekas till det
av kommunen. Därför vill vi att alla
över 85 år ska garanteras plats i ett
anpassat boende. För att det ska bli
verklighet behöver vi bygga fler
äldreboenden. Vi ska ställa höga krav
på en trygg och värdig äldreomsorg.
Personalen ska ha goda arbetsvillkor
och kunna ge den hjälp som behövs.
Det ska serveras bra mat och finnas tid
för en stunds gemenskap kring
middagsbordet

Man ska också få känna sig trygg på
andra sätt. Det behövs exempelvis fler
poliser generellt i samhället. Men
trygghet handlar också om säkra
cykel- och promenadstråk och hur vi
arbetar med ljussättning i kommunen.
Detta ställer krav på att
kärnverksamheterna prioriteras i
kommunens ekonomi, t ex får vi aldrig
slösa pengar istället för att satsa på
välfärden.
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