Nummer 1 Årgång 7

Ordförande har ordet:
Efter en mörk vinter närmar vi oss ljusare tider, Regeringen har
lagt sin vårbudgetproposition med satsningar på skola och
äldreomsorg. På det lokala planet så är Kommunkontoret i
Hörnefors fortsatt kommunalt ägt och tillgängligt för
medborgarna, hur det skall bli i framtiden och övriga viktiga frågor
för Hörnefors kommundel vill vi Socialdemokrater ha er
uppfattning om därför ställer vi ett antal frågor till er på baksidan
av detta blad, svara gärna på det och ta även tillfället att framföra
era synpunkter då vi träffas på samhället eller via e-post
Vi syns på 1:A Maj firande i Hörnefors

2015-års Majmärke. Ett begränsat antal kommer att finnas till försäljning vid 1:a maj mötet.
Pris 40 kr.

1 Maj 2015
Firande av Första Maj i Hörnefors sker
traditionsenligt.
Plats: Kommundelskontoret
Tid: Kl 16.00
Anförande av Civilminister

Ardalan Shekarabi
Gott fika !
Välkomna!

Den 12 mars arrangerade Hörnefors S-förening,
under ledning av Harriet Hedlund, den sedvanliga
Bruksdagen. Ett 50-tal personer mötte upp vid
grillplatsen och lät sig väl smaka av kaffe, varma
mackor och grillad korv.
Det blev många trevliga diskussioner och glada
skratt i det soliga vädret.

HJÄLP OSS FÖRBÄTTRA HÖRNEFORS !
1.

Vi vill att kommundelshuset är kvar i kommunens ägo och görs tillgängligt för
föreningslivet. Hur viktigt är det för dig?
Mindre

2.

Mer

Mycket

Vi vill att alla barn ska ha möjligheter till en bra skolgång, vi vill även bl a minska
barngruppernas storlek i förskolan. Hur viktigt är det för dig?

Mindre

4.

Mycket

Vi vill skapa en ännu bättre äldreomsorg med satsningar på hemtjänst och anhörigstöd.
Hur viktigt är det för dig?

Mindre

3.

Mer

Mer

Mycket

Vi vill bibehålla och utveckla Hörnefors Hälsocentral och Folktandvård samt säkerställa att
det finns ett apotek i Hörnefors. Hur viktigt är det för dig?

Mindre

Mer

Mycket

Ta med dina svar till 1:a Maj-mötet, eller lämna i brevlåda - Skatvägen 10 - i Hörnefors.
Du kan även e-posta dina synpunkter och svar till per-erik.evaldsson@telia.com

