
Vi är övertygade om att människors olikheter gör Ödeshög
rikare och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden
för ett rättvisare samhälle. Ett samhälle där alla känner sig
välkomna och respekterade. Samhällsplaneringen genomsyras
av en helhetssyn där människor, djur och miljö samspelar. Den
värdefulla naturen skyddas och den biologiska mångfalden
bevaras.

Vi säger NEJ till gruvan i Norra Kärr och skjutningarna i Vättern.

Vi vill bygga ett
hållbart Ödeshög

Val 2022

ÖDESHÖG

Vi kandiderar till kommunfullmäktige

Marianne Andersson, lärare1.
Jag vill kämpa för att Norra Kärr inte blir gruva och verka
för att våtmarker återställs. 
Arbeta för att Hamnstugan i Hästholmen inte säljs.

2. Christina Bryntesson, lärare
Jag engagerar mig gärna i kultur- och bildningsfrågor.
Särskilt vårt förslag om en Kultur och Bildningsnämnd
där skol- och kulturfrågor samverkar och utvecklar
Ödeshög.

3. Cvijeta Stojnic-Karlsson, ekonom
Jag kandiderar till riksdags-, region- och kommunalval.
Jag sätter främst miljö, mat och motion. Jag vill skydda
skogen, vattnet och den biologiska mångfalden.

4. Marie Hedeving, pensionär 
Jag vill jobba för en skola där mer resurser ges till elever
med neuropsykiatriska diagnoser. Jag vill kämpa mot
våld i nära relationer.

5. Karin Langhard, keramiker
Jag brinner för att medverka till att samhället anpassas
och ges förutsättningar till omställning för ett hållbart
samhälle.

6. Gunnar Björkman, konstnär
Artrikedomen över hela världen är starkt hotad. Jag vill
vara en ambassadör för alla dessa hotade växter och
djur i Sverige. Jag vill vara deras röst i ett allt hårdare
klimat med ökande okunskap och oförmåga.



Det här vill vi

Demokrati och mångfald

Utveckla olika former av medborgardialog genom att
involvera föreningar och enskilda.

Arbeta för att göra det politiska engagemanget i hela
kommunen attraktivt och inkluderande.

Främja ett långsiktigt integrationsarbete som får
kommunen att växa.

Omställning till en hållbar miljö

Anställa en omställningstrateg som kan initiera
omställningsarbetet i kommunen.

Ha tydliga och långtgående miljökrav vid all kommunal
upphandling.

Utveckla återvinningsstationen till en verksamhet för återbruk.

Kultur och bildning

Vi vill att Ödeshög har en kultur och bildningsnämnd. 

Bevara Hamnstugan i Hästholmen i Kommunens regi.

Satsa på skolbibliotek och anställa en skolbibliotekarie. 

Anställa en socialpedagog i skolan som förstärkning till

skolhälsovården

Fossilfri kommun och näringslivssatsningar 
Satsa på solenergianläggningar på kommunens och Öbo:s
fastigheter.

Vi vill se en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen
och över länsgränsen.

Stötta företag som vill arbeta med omställning.

Driva kommunens och Öbo:s fordon med förnybara
bränslen.

Ökad livskvalitet
Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel
i kommunens måltidsverksamhet.

Satsa på ett stimulerande vardagsliv för alla genom
olika friskvårdsaktiviteter och ett rikt kulturliv. 

Göra det möjligt för alla oavsett fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar att kunna delta i
samhällslivet på lika villkor.

Våra äldre ska ha en bra livskvalitet och kontinuitet i
omsorgen. 

Samhällets förmåga att möta, stötta och skydda
våldsutsatta personer i nära relationer måste fungera

ÖDESHÖG
Val 2022

Vid funderingar, kontakta Marie Hedeving:  

marie_hedeving@hotmail.com
www.mp.se/odeshog


