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Johan Fagerhem, Gunnar Bergström, Frida Lundin, Lars Svensson

Vänsterpartiet är det socialistiska, feministiska,
ekologiska och solidariska alternativet
den 9 september!

Det krävs satsningar på alla områden i Vallentuna i förmåga
och i kvalitet.
Ekonomin måste tillåtas att växa i Vallentuna.
Vi arbetar för förändring och är beredda att höja skatten något
för att få utrymme för nya idéer, expansiva
samhällsinvesteringar och höjd kvalitet.
Våra fyra första namn på fullmäktigelistan

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida
vallentuna.vansterpartiet.se. Där kan du också bli medlem.
Vill du ha direktkontakt med någon av oss - ring Inger Larsson
tel. 070-5129486.
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MILJÖN
Värna Vallentunas natur- och kulturvärden.

Bygg ut längs Roslagsbanan norr om
Vallentuna centrum.

Gör Snapptunafältet till ett aktivitets- och
rekreationsfält för alla åldrar.

Solceller på alla kommunala byggnader.

Underhåll Angarnsjöängen och kommunens
mindre sjöar.

Vet du förresten att det var Vänsterpartiet som
vände synen på Vallentunasjön från att vara en
belastning till en resurs för invånarna?

Bostad är en rättighet och
Vallentuna måste erbjuda
ett mera varierat utbud.

Bygg fler hyresrätter
(minst 30 % i all
nyproduktion) med
rimliga hyror så att alla
kan få en bostad,
ensamstående, äldre,
ungdomar, människor
med funktionsvariationer,
personer med beroende-
sjukdomar, nyanlända.
Tills det finns tillräckligt
med hyresrätter måste
kommunen köpa
bostadsrätter och hus och
hyra ut.

Bygg fler sorters hus som
tillgodoser olika behov:
ungdomslägenheter, små
radhus, energisparhus,
äldreboenden, bogemenskaper
och ekobyar.

Ge det kommunala
bostadsbolaget Össebyhus
nya ägardirektiv! Bara på
det sättet kan det bli fart på
alternativen. Bara så kan
de brister i bostadsutbudet
täckas, som ”marknaden”
inte klarar av.

Vänsterpartiet
i riksdagen

Läs om vad
Vänsterpartiet
har uppnått
i förhandlingarna
med regeringen
på Vänsterpartiets
hemsida under
Reformer för välfärd
och jämlikhet.

VALLENTUNA
UTANFÖR CENTRUM

Äldreboenden måste byggas även i de mindre tätorterna.
Södra Vallentuna ska få en biblioteksfilial.
Inrätta anropstaxi och matartrafik till Roslagsbanan och
Norrtäljebussarna.

Stoppa privatiseringarna!
Skattepengarna ska stanna
inom välfärden.

Socialtjänsten måste få
resurser att fullgöra sina
lagstadgade uppgifter.
Försök med 6 timmars
arbetsdag inom vård och
omsorg ska inledas.

Förskollärarna, lärarna och
fritidspedagogerna måste bli
fler och grupperna mindre.

Barnperspektivet ska
genomsyra all verksamhet
och barn ska få påverka allt
som rör dem.

Kulturskolans avgifter
ska minskas och tas bort
helt på sikt.
FN:s konvention för
personer med
funktionsvariationer
ska få genomslag i all
skattefinansierad
verksamhet i Vallentuna.
Försök med fri tilldelning
av hemtjänst och
ledsagning ska inledas.

Detta vill

Vänsterpartiet i
Vallentuna

KOMMUNIKATIONER
Starta en bussringlinje
som förbinder kommunens
ytterområden med centrum.

Minska bilberoendet,
ta initiativ till en bilpool.

Roslagsbanan ska förlängas till
Arlanda. Under tiden ska en
busslinje Österåker – Täby –
Vallentuna – Arlanda inrättas.

KOMMUNPOLITISKT
PROGRAM
Denna broschyr presenterar
Vänsterpartiets
kommunpolitiska program
i Vallentuna i förkortad
form. Om du vill läsa hela
programmet kan du göra
det på vår hemsida - se
nedan!
Du kan också höra av dig
så skickar vi det-
kontaktuppgift finns nedan.

SOLIDARITET
Vallentuna ska bli en
Fairtrade-kommun.

Långsiktigt stöd till
Kvinnojouren, som också
ska arbeta med kvinnor
som utsatts för
hedersförtryck.

Vi välkomnar fler
Vallentunabor, från när
och fjärran.

BOSTÄDER

VÄLFÄRD

www.vansterpartiet.se/reforme
r-for-valfard-och-jamlikhet/


