
 I KORTHET 
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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Vi blir alltmer
trängda!
Avsätt den landsbygdsfientliga regeringen. Vi vill arbeta
hårt för att stad och land ska leva under jämlika villkor.
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Vilhelminas flygplats har endast 1270
meter tillåten banlängd vilket är
otillräckligt  för att kunna ta emot
chartertrafik från Nordeuropa. För att
lyckas med detta behöver vi en
landningsbana på ca 1800 m.

Vänstern bedriver en kolonialpolitik
där våra stora älvar ska bekosta
miljöanpassningar i små betydelselösa
kraftverk i Södra Sverige.
Norrlandsälvarna föreslås ringa eller
ingen miljöanpassning. Vi vill se en
miljöanpassning där vi åter får upp
vandringslax, öring, ål och nätting!

Bränslepriserna har för länge sedan
passerat smärtgränsen och hotar våra
areella näringar.Virket från skogen
förlorar värdemässigt i takt med allt
dyrare transporter.

Avskaffa godtyckliga föreläggandenoch
tvångsanslutningar som kräver

orimliga investeringar för den
enskildes avlopp

Våra råvaror betalas till lägsta
konkurrentpris, medan bolagen
skattar direkt till staten.Vattenfall
missbrukar sitt elnätmonopol till att
orimligt höja fasta elavgifterna.
2/3 av dagens elkostnad utgörs av de
fasta distributionskostnaderna.

Polis och sjukvård har dragits ned
under miniminivåer.
Inlandskommunerna kan inte
konkurrera med städerna om
nyckelyrkesgrupper som lärare,
socionomer, poliser, sjuksköterskor
och läkare. Systemet med
stafettpersonal urholkar
landstingsekonomin i norra Sverige
vilket drabbar inlandskommunernas
hårdast. Detta vill Kristdemokraterna
ändra på.



  

Beställ på 
valsedlar@kd.nu  

eller hämta  
i vallokalen
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Vilhelmina

Vilhelminas Kristdemokrater blir allt flera. 
Namn på bilden, från vänster;
Jonny Kärkkäinen,  Ewa Larsson, Magnus Oscarsson (Riksdagsledamot),
Olga Makarycheva, Patrik Marthin, Göran Jonzon
Richard Norberg, Johnny Holmgren, Karolina Lif,

Rad 2:
Gunilla Billman, Lennart Fjellman.

Kristdemokraterna Vilhelmina

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

I Vilhelmina vill vi

Förlänga landningsbanan

Miljöanpassa våra älvar

Stärka äganderätten

Värna våra pensionärer

Motverka slöseri med kommunala
skattemedel.

Satsa på digitalisering 

se ett maxtak på 12 barn i
småbarnsgruppen på förskolan

Se kulturutövande som en
omistlig del av vårt samhälle

Rickard Norberg, företagare/lärare, Malgovik

Göran Jonzon, företagare, Norra Tresund

Olga Makarycheva, högstadielärare, Vilhemina

Lennart Fjällman, undersköterska, Svannäs

Malin Lundqvist, butiksbiträde, Henriksfjäll

Jonny Kärkkäinen, idrottslärare, Bäsksjö

Gunilla Billman, distriktssköterska, Nästansjö

Max Fredriksson, läkare, Vilhelmina

Ewa Larsson, utbildare/handledare, Vilhelmina

Patrik Marthin, maskiningenjör, Vilhelmina

Katarina Norberg, församlingspedagog, Malgovik

Pär Svensson, företagare, Vilhelmina

Amanda Jonsson, företagare, Vilhelmina

Sofia Ingemarsdotter, fritidsledare, Vilhelmina

Johnny Holmgren, musiker, Storholmen

Stina Nordlöf, undersköterska, Malgovik

Hans-Åke Pettersson, byggsäljare, Vilhelmina

Linda Abrahamsson Norman, undersköterska, Vilhelmina

Agneta Thellbro, studie-och yrkesvägledare, Vilhelmina

Karolina Lif, Kyrkomusiker, Vilhelmina

Radi Toutounji, ekonom, Vilhelmina

Lars-Arne Abrahamsson, pensionär, Vilhelmina

Christine Svensson, fritidspedagog, Skog

Roger Jönsson, reservkapten FA, Vilhelmina

Inga-Lena Larsson, kyrkomusiker, Dikanäs

Ronny Thellbro, präst, Vilhelmina

15716

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 på dyra skrytbyggen
istället för att satsa på välfärden.
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