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Nya moderater knackar dörr

X

Nya friska vindar blåser inom Skövdemoderaterna. Katarina Johansson, Anders G Johansson (i mitten) och Johan Åsbrink presenterade i går partiets lokala handlingsprogram som fått
rubriken ”Vi älskar Skövde”. Målet är fortsatt alliansstyre med Moderaterna som största borgerliga parti.
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Valfrihet, utveckling och ordning blir valbudskap
Moderaterna går till val för
kommunfullmäktige under
parollen ”Vi älskar Skövde”.
Ökad valfrihet för den
enskilde och utveckling
av Skövde är två budskap
som ska trummas in genom
dörrknackning hos tusentals
väljare.

Yngre moderater
Hon är förstanamn på den fullmäktigelista som Moderaterna mönstrar och att möta väljarna är extra
viktigt med tanke på det generationsskifte som partiet genomför
lokalt. Tunga namn som Tord Gus-

O Utveckla Skövde och utnyttja läget som innebär goda kommunikationsmöjligheter med Göteborg och Stockholm.
O Agera för att E20 blir motorväg.
O Förbättra företagsklimat, uppmuntra nyföretagande och nyetableringar.
O Bevara befintlig verksamhet i Kulturhuset och Göteborgsoperans
Skövdescen.
O Korta köer till musikskolan.
O Utreda pendelbussar mellan handelsområden.
O Mer belysning i centrum för att ökad tryggheten nattetid. Boulognerskogen ska snyggas till.
O Ökad frihet för skolorna att utforma sin verksamhet.

Anders G Johansson har arbetat nio
år som tjänsteman hos moderaterna. Nu kliver han ett steg framåt och
tar plats som nummer två på den
kommunala valsedeln.

Katarina Johansson är i dag ordförande i omvårdnadsnämnden,
men kan bli kommunalråd efter
valet.

tafsson och Göran Lidgren lämnar
kommunpolitiken och valsedeln
är fylld med nya namn jämfört
med 2006.
Katarina Johansson, Anders
G Johansson (tvåa) och Johan
Åsbrink (fyra på listan samt informationsansvarig) är några av de
som nu ska agera vallokomotiv.
När trion i går presenterade partiets lokala handlingsprogram
tryckte de på att föryngringen
också inneburit en viss justering
av den politiska kompassen.

Tre huvudlinjer framhölls:
O Utveckling.
O Valfrihet.
O Ordning och reda.
Utveckling hänger samman med
expansion och befolkningsökning
vilket kräver nya bostäder. M vill
se fler aktörer på bostadsmarknaden där kommunalägda AB Skövdebostäder har en stor marknadsandel.
– Skövdebostäders roll vill vi
analysera med övriga allianspartier. Hur bolaget kan användas

bäst behöver diskuteras, säger
Johan Åsbrink.
En av de aktuellaste frågorna
på bostadsområdet är Aspö som
socialdemokraterna redan gjort
till valfråga genom att förklara sitt
nej till bostäder där.
– Vi är positiva till att det byggs
i Skövde, men sossarna följer
opinionslinjen och säger nej till
utveckling, menar Anders G
Johansson och Katarina Johansson tillägger att partiet inte tagit
ställning i frågan om en folkomröstning i Aspöfrågan.
Alla tre är dock tveksamma till
lämpligheten att folkomrösta.

Fler friskolor
Mer makt och valfrihet i vardagen är nästa viktiga paroll hos
M. Lagen om valfrihet, Lov ger

biståndstagare möjlighet att välja
kommunal eller privat utförare.
– Vi vill ge människor mer makt
i sin vardag och öka valfriheten i
äldreomsorgen. Äldre ska själva
kunna välja mat och vem som
städar. Förändringar är redan på
väg inom hemtjänsten, men vi vill
att det omfattar även vilket äldreboende man kan välja, säger Katarina Johansson som vill verka för
fler privata aktörer på området.
M vill också se ökad etablering
av friskolor inom grundskolan.
Ordning och reda tar fasta på
goda kommunala finanser. Partiet
vill hellre sälja kommunal egendom än att låna till kommunala
investeringar.
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Bli därför inte förvånad om kommunalrådskandidaten Katarina
Johansson knackar på er ytterdörr
i vår eller sommar. Hon och drygt
40-talet Skövdemoderater har som
mål att prata politik med 3 000 Skövdebor inför valet i september.
Att aktivt söka upp väljarna
– genom dörrknackning och på
nätet – var ett av vapnen för Barack
Obama i amerikanska presidentvalet och väntas bli ett viktigt
inslag i årets svenska valrörelse.
– Vi vill nå personliga samtal
och höra vad Skövdeborna vill
för att sedan verkligen följa upp
deras synpunkter, säger Katarina
Johansson.

DET HÄR VILL MODERATERNA:

