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ASTROFYSIKER

FAMILJ, SKOLA & TRYGGHET

ROBIN AHLNÉR
"Jag brinner för att barn
och ungdomar skall ha en
meningsfull och trygg
fritid. Skolan behöver få
mer resurser för
undervisning och lärande."

Nr 6 på valsedeln till Vaggeryds
Kommunfullmäktige
Bor : Hagshult
Yrke: Säljare

KONTAKTINFORMATION

076-1361484
robinahlner@gmail.com
vaggeryd.kristdemokraterna.se

" 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 "
Familjecentralernas roll ska utvecklas att
involvera även civilsamhället.
Små undervisningsgrupper i grundskolan.
Levande landsbygdsskolor.
Max 12 barn i småbarnsgrupperna i förskolan.

BOSTÄDER, LANDSBYGD & MILJÖ

"Det råder stor bostadsbrist, tack vare
den starka tillväxt vi har i vår kommun.
Kommunen måste öka takten för att
bereda mark och ge planbesked för ett
stort antal platser i hela vår kommun."
Gör det enklare att bygga och förenkla regelkrånglet
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.

ÄLDREOMSORG

"Det ska kännas tryggt att åldras i
Vaggeryds kommun. Alla ska få ett
värdigt bemötande, ett tryggt
boende och nära till läkarkontakter
inom äldreomsorgen"
Vårdcentral centralt i Vaggeryd
Generösare biståndsbedömningar
Motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Öka
kontaktytorna mellan åldersgrupper, anordna
aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans.
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EN TRYGG OCH VÄRDIG
ÄLDREOMSORG
Öka biståndsbedömt
trygghetsboende i kommunen

BOSTÄDER PÅ VÅR
LANDSBYGD
Öka takten på vårt
bostadsbyggande i hela
kommunen

TRYGGA FAMILJER
Mångfald i barnomsorg med
fler privata alternativ

MER NÄRPRODUCERAD
MAT
Köp från fler lokala
producenter till våra skolor
och äldreomsorg

SKOLA MED KUNSKAP I
FOKUS
Fungerande skollokaler på rätt
plats i tätort och på landsbygd

FLER POLISER I
KOMMUNEN
Polisstation eller blåljushus
centralt
placerat i våra tätorter

Gå med i KD - KD.nu/bli medlem

