MODERAT SAMLING för Åland
lättläst valprogram 2019
Vårt parti vill se ett starkt Åland där vi bestämmer mycket själva.
Vi anser att Åland blir bättre när vi själva kan bestämma saker på Åland.
i stället för att någon annan fattar beslut om Åland.
Moderat Samling gillar företagare, nya idéer och utveckling.
För att alla ska ha det bra på Åland, även de svagaste, behövs det
pengar. Pengarna kommer från företagen och därför behövs många
företag som skapar pengar och arbetsplatser och utvecklar Åland.
Vi gillar när saker är så enkla som möjligt och därför har vi skrivit det här
programmet.
Vi tycker det ska vara så lite krångel som möjligt i vardagen.
Vi gillar ny och miljövänlig teknik, vi vill ha mer av detta på Åland. Vi vill
att vår miljö skall må bra.
Vi tror att större kommuner kan ge bättre service.
Flera av våra kommuner är idag för små och för sårbara för att kunna ta
hand om de svagaste i samhället.
Skolan ska både kunna stötta de som behöver hjälp på ett bra sätt och
även ge utmaningar till de som behöver det.

Vi i vill ha ett Åland där alla känner sig välkomna. Om du besöker eller
flyttar till Åland ska du känna dig välkommen. Om du studerat utanför
Åland ska du känna dig välkommen tillbaka till Åland.
Vi tycker att det alltid ska löna sig att arbeta.
Vi jobbar för att du ska ha mera pengar kvar i plånboken och vi vill att
varje euro som du betalar i skatt ska ge så mycket bra saker som
möjligt.
Vi anser att livet blir bäst när du får välja själv. Du ska kunna välja om du
har barnen på ”dagis” eller ”nattis”, du ska kunna välja att få bo hemma
när du blir gammal.
Din valfrihet är viktig för oss och vi kommer att kämpa för den.
Vi vill bygga ihop fasta Åland med gång- och cykelvägar.
Vi vill bygga ihop skärgården med kortare färjpass och vi kan i framtiden
tänka oss en tunnel till Föglö.
Vi jobbar för ett Åland där ingen ska känna sig ensam eller otrygg. Vi vill
skapa trivsel och välmående för alla ålänningar.

Jag Annette Holmberg-Jansson är partiordförande för Moderat Samling
för Åland. Om ni har frågor, kontakta gärna mig, 0457-31 34 429.

