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Jag ska jobba för en
ökad öppenhet och insyn i kommunens arbete och åtaganden
Vi som snart styr Umeå kommun ska vara öppna och tydliga i allt vi gör!
Inget smussel i korridorerna!
Låt alla vara med och tycka så långt det går!
De viktiga och tunga ärendena åter till fullmäktige från INAB och andra
bolag så att politiken och medborgarna åter får insyn i vad som sker!

tryggare, mer levande och mänsklig miljö för alla, både i
stad och på landsbygd
Mycket är bra i Umeå men det myckna rivandet som pågått i 50 år har
skapat stela, tråkiga miljöer som måste göras mer levande.
Vårda det fina som faktiskt finns kvar!!

Tänk efter många gånger innan brutala bumlingar som det som nu
planeras för kvarteret Skruven förverkligas!
Öka det kommunala bostadsbyggandet i samtliga kommundelar!!

Fortsätt att satsa mycket på kultur och fritid i Umeå
kommun!!
Vi ska fortsätta att vara den kommun i landet som satsar mest på kultur
Ett rikt kulturutbud ska komma alla kommuninvånare till godo, alla åldrar
och i alla kommundelar!
Låt fantastiska kulturella initiativ i kommundelarna få en större del av
kakan - jag tänker bland annat på fantastiska Holmöns båtmuseum och
Sågverksmuseet i Holmsund!
Hjälp igång och stötta initiativrika projekt som Tio-toppar-Tavelsjö och
isbanan i Tavelsjö!

renare, mer energieffektiv och alltmer fossilfri miljö där
många olika lösningar tillsammans snabbt leder mot ett
hållbarare samhälle
Bort med genomfartstrafik i centrum!
Ännu bättre kollektivtrafik i centrala Umeå och en rejäl upprustning i
kommundelarna!
Förverkliga planerna på en levande miljö med minimerad biltrafik på
Västra Esplanaden (gamla E4)!
Bygg ut laddinfrastrukturen för alla Elbilar som snart kör på våra gator!!
Bättre kollektivtrafik i hela kommunen!
Cykelvägar till alla kommundelar nu!
Snabba på utvecklingen av sopsorteringsinfrastrukturen!

Återupprättad LSS - Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Självklart ska svårt handikappade, i alla åldrar, ha tillgång till hjälp så att
de kan bo hemma, gå i skolan, umgås med vänner, odla intressen och allt
annat som hör ett fullvärdigt liv till!! Det är en självklarhet i vårt
humanistiska och demokratiska Sverige!!

förbättrad Sjukvård

Husläkare åt alla, överallt i landet - NU! Det skapar närhet och trygghet
och gör sjukvården så mycket mer mänsklig, effektiv och rättvis!
Kapa köerna och gör sjukvården, på alla nivåer, så mycket mer
lättillgänglig än idag.
Potentiera det ovan genom att öka möjligheterna för privata initiativ i
vården - överallt i landet!!!

Vitamininjektion i den svenska ekonomin som ska Göra livet
lättare för småföretagare - låt landsbygden frodas och
låt fler komma i jobb
Det måste bli lättare att komma igång med företagande! Det är en
förutsättning för att en levande landsbygd ska kunna återskapas!
Därför vill jag vill se en möjlighet för ingångsföretag där bolag med upp till
en kvarts miljon kronor i omsättning bara beskattas med 25 procents
skatt på omsättningen!
Vi måste se till så att nyanlända och unga med låg utbildning kan lämna
bidragsberoendet och komma in i jobb! Inget stärker självkänslan och
skyndar på integreringen i vårt samhälle som ett äkta arbete! Det skapar
vi genom inträdesjobb med lite lägre lön och utan arbetsgivaravgifter i
början.

förStärkning av grundlagsskyddet för den svenska
demokratin!!!

Och du, missa inte att
Rösta på söndag den 9 september!!!
Om du vill läsa mer om vad jag står för kan du läsa min blogg som du hittar på

fredrikelgh.se

