
                          

 

Till våra väljare  

o övriga intresserade 

i Södra Ringsjöbygden 

 
 

Centerpartiets kommunkrets i Höör inbjuder till 
info o dialogkväll i kyrkans hus i Bosjökloster  

torsdag 3 april kl 1900 
 

På programmet 
 

Bredband o fiberkabel också utanför tätorten! 
Magnus Eriksson Rala Infratech informerar om möjligheter och lösningar 

 
Vad har hänt med de frågor vi talade om på mötet i Snogeröd 2012? 

 
Centerpartiets vision för Höör 2025  

- Vi presenterar vår vision 
- Vi inbjuder till dialog om hur göra närodlad politik av detta i Höörs kommun. 

 
På plats för samtal finns 

- Partiets företrädare i kommunens nämnder o styrelser 
- Kandidater till fullmäktige 2014-2018 

 
Vi bjuder på kaffe med smörgås o kaka. 

 
Välkomna! 

Styrelsen 
 

 
Följ oss gärna på vår sida på facebook: Centerpartiet i Höör  

eller vår hemsida www.centerpartiet.se/Lokal/Hoor/ 

 
 

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. 
Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor  

får bestämma mer själva. 
http://www.centerpartiet.se/blimedlem 

 

https://webmail.telia.com/cp/ps/Mail/ExternalURLProxy?d=pne.telia.com&u=u10203490&url=http://www.centerpartiet.se/blimedlem&urlHash=1.6813473433050768E-272


 

Vi uppmanar våra väljare och sympatisörer att rösta  

i EU-valet 25 maj.  

Rösta gärna på en skånska som Kristina Yngwe nedan. 

Styrelsen 
 

EU behöver mer sunt 

bondförnuft 
 
Den 25 maj är det val till Europa-
parlamentet. För alla oss Centerpartister 
som brinner för bra mat, en levande 
landsbygd och ett lönsamt lantbruk är det 
ett viktigt val. I Europa-parlamentet bestäms 
bland annat regler för offentlig upphandling, 
ursprungsmärkning  
och inte minst ramverket för EU:s jordbruks- 
och landsbygdpolitik. 

 
Kristina Yngwe 

 
Kristina Yngwe står som andra namn på Centerpartiets lista till 
Europaparlamentet. Som lantbruksföretagare och som ordförande i LRF 
Ungdomen vet Kristina hur viktigt lantbruket är för Sveriges och Europas 
framtid. Svenskt lantbruk och landsbygd kommer spela en mycket viktig 
roll i framtidens hållbara Europa, när utmaningar med klimat och miljö 
kommer kräva att vi går från ett samhälle baserat på den svarta 
kolatomen från fossil energi, till ett samhälle baserat på växternas 
gröna kolatom.  
 
Men för att detta ska bli verklighet behöver vi ett EU som fokuserar på 
rätt saker, som arbetar för lönsamma företag på landsbygden, som 
skapar förutsättningar för lika konkurrens mellan lantbrukare i Europa, 
ett EU där besluten inte detaljstyrs från Bryssel utan ligger så nära oss 
som möjligt. Närodlad politik helt enkelt!  
 
Så den 25 maj bör du ta chansen att påverka EU genom att kryssa en 
bonde till Bryssel. 

 
 


