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Kryssa Mikael

Vi står inför en 
jätteutmaning. 
Fler och fl er länder, 
främst i Asien, gör 
samma jobb som vi. 
Fast till lägre löner. 
Det är hög tid för 
oss att ta i tu med 
den utmaningen.



Mikael

Mycket är bra i Göteborg.
Mycket kan bli bättre. Vi behöver
en stad som tar tillvara alla
fantastiska möjligheter. Och låter
Dig få utlopp för Dina!
 
Mitt Göteborg är öppenhetens
och toleransens stad med många
möjligheter för varje människa att
själv göra de viktiga valen i livet.
Och med en självklar rätt att få
hjälp och stöd när det behövs!

Satsa på framtiden och de som
byggt framtiden; våra skolbarn,
företagandet och de äldre! Sporra
de duktiga! Glöm inte de glömda!

MIKAELS
FEM PUNKTER
1. Valfrihet och värdighet för

äldre! Vi är och vill olika, även
som äldre. Vi ska kunna bo
kvar hemma eller få flytta till
önskat boende, ges garanterad
rätt till ett värdigt liv och veta
att stöd finns när det behövs!

2. Trygghet för den otrygge 
är trygghet för alla! Unga,
invandrare, funktionshindrade
och hemlösa står idag utanför.
Det behövs jobb, företagande,
trygghet samt ljus och värme
för alla i hela Göteborg!

3. Vi har rätt att få växa och
kunna överträffa oss själva!
Ingen ska lämna skolan utan
nödvändiga kunskaper. Ingen
ska gå sysslolös. Genom krav
och uppföljning kan stimulans
och hjälp sättas in i tid!

4. Ge fler möjligheter för
framtiden! Ge Göteborg kraft
som attraktiv tillväxtmotor.
Fler levande torg, ny älvtunnel
och lokala företagandeidéhus.
Satsa på cityuniversitetet och
en yrkeshögskola i Angered!

5. En röst på mig är en röst för
Dig! Jag är 41 år, hisingsbo
med fru & barn. Ek Mag.
Ansvarat för ett företag från
källaren till marknadsledare.
Sitter i fullmäktige. Varit vice
ordf. SDN Linnéstaden och
inhoppare i riksdagen. Något
av det jag drivit: Skolplanen
och kunskapsgaranti i skolan,
öppenhet i SDN, ombud för
psykiskt sjuka, värdig vård i
livets slut, lättare få plats på
äldreboende, logi för hemlösa,
ta vara på kraften i förorten.


