Kommunalvalet är viktigt

Det gäller din vardag – det som ligger dig nära
Om du ger oss ditt stöd och ditt
förtroende i årets val vet du att vi
har förmågan att ta ansvar, hålla
ihop i en majoritet och leverera
resultat.

Danderyds första kvinna på
posten som kommunalråd
Siv Sahlström (C) är Danderyds
första kvinna på en kommunalrådspost. Aldrig tidigare har en kvinna
haft en sådan maktpost i Danderyd.

Om du ger oss förnyat förtroende
vet du att vi också har stor erfarenhet
av att driva en konstruktiv oppositionspolitik, att vi företräder dig
med integritet och oräddhet, att vi
noga granskar vad majoriteten gör.

Siv Sahlström är en erfaren politiker och hon levererar resultat. De
övriga borgerliga partierna har alla
män i topp på sina kommunlistor i
2014 års val.

Är det viktigt för dig att både
kvinnor och män är representerade i den centrala ledningen?
Kryssa Siv!
Är det viktigt för dig att det
finns erfarna förtroendevalda
i den centrala ledningen?
Kryssa Siv!
Du får i dag ett nytt nummer av
Danderyds Nytt i din brevlåda.
Danderydscenterns utförliga program för de kommande fyra åren
och årets Danderyd Nytt har du fått
tidigare. Om du missat något kan
du hämta det i valstugan i Mörby
Centrum eller läsa det på
www.danderydscentern.nu

Siv Sahlström
Kommunalråd, ordförande Danderydscentern
och toppkandidat på fullmäktigelistan

Vi arbetar för det som ligger
dig nära. Det som är viktigt
för dig i din vardag
Som Danderydsbo vill du ha en bra
service. Du vill kunna lita på att
barnen har det bra på förskolan och
i skolan. Du vill kunna lita på att
mamma och pappa eller morfar och
mormor har det bra i äldreomsorgen.
Du ska inte behöva sitta på jobbet
med hjärtat i halsgropen och fundera
på om barnen verkligen har det bra,
om mamma blir väl omhändertagen.

Om du ger oss förnyat förtroende
i årets val kommer vi att fortsätta
kämpa för Danderyds natur- och
kulturvärden.
Om du ger oss ditt förtroende i
årets val kommer vi att fortsätta
prioritera kärnverksamheterna
förskola, skola och äldreomsorg.
Om du ger oss ditt förtroende
i årets val kommer vi att fortsätta
föra en ekonomiskt ansvarsfull
politik. Vi glömmer aldrig att det
är dina pengar vi handskas med.

Du avgör med din röst
med vilken styrka vi kan
föra fram våra förslag
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orädd i opposition – stark i majoritet

