
 

Maj 2021 
Hej vänstervänner! 

Marknadshyror och misstroendeförklaring 
Ingen har undgått de senaste dagarnas ”tumult” i frågan om införande av marknadshyror i 

nyproduktion. Under två och ett halvt års tid har det stått helt klart för regeringen att ett 

införande av marknadshyror, innebär ett angrepp på Sveriges 3 miljoner hyresgäster, och att 

V därför sätter en röd gräns för en sådan politik. Nu menar flera i regeringsställnig att det 

endast finns ett utredningsförslag men ingen proposition – Januariöverenskommelsen slår fast 

att  

Först nybyggen, sedan hela beståndet! 

Nyliberala krafter bestämmer färdriktningen. 

Rödgröna bär politiken ditåt: 

1 - Försämringen i lagen om anställningsskydd. 

2 - Det privatiserade kaos som tagit över skola, vård och omsorg. 

3 - Införande av marknadshyror. 

Det borde vara tre saker för mycket för varje progressiv politiker." 

Vi är väl förberedda för att försvara välfärden i ett extra val! 

 

Vänstern i Vallentuna 
I mitten av september kommer vi att ge ut vårt första gratisnummer av den åttasidiga 

lokaltidningen Vänstern i Vallentuna. Temat för detta nummer är marknadsskolan. Vi 

kommer att fokusera på våra satsningar på skolan och på en levande landsbygd, där skolan 

spelar en central roll, samt de stora behoven av att bygga hyresrätter. Vi planerar även att vara 

med och ge ut ett novembernummer.  

Den lokala valfonden – extra viktig om det blir ett extraval 
Vår Valfond ska möjliggöra en permanent närvaro (läs gärna container) på torget i Vallentuna 

centrum under valkampanjen 2022, eller inför ett eventuellt extraval innan dess.  Aktuellt 

saldo är 17316SEK – insamlingsmålet är 25000SEK under 2021. Överträffar vi målet för 

valfonden så ökar naturligtvis vår informationsförmåga (trycksaker och flera exemplar av 

Vänstern i Vallentuna) under 2021 och valåret 2022 ytterligare. Stora som små bidrag till vår 

valfond tas tacksamt emot: Swisha till 1235059043, och ange ”Valfond”.  

Kommunplanen och kommunbudgeten 
Den 7 .juni antog Kommunfullmäktige det borgerliga styrets kommunplan och budget. På 

grund av de stora statiliga stöden har kommunen gjort ett stort överskott under året, medan 

olika verksamheters driftsbudgetar visar röda siffror. Kommunstyret väljer att använda en del 

av underskottet till att sänka skatten med tio öre, inte till att (reellt) stärka skola, vård och 

omsorg. Vänsterpartiets Kommunplan för 2022-2024 med vårt budgetförslag, som har en 

stark välfärdsprofil och satsningar för att hela kommunen ska leva, finns publicerad på vår 

partiförenings hemsida (http://vallentuna.vansterpartiet.se/kommunpolitik/komunalpolitisk-

program/)  

Öppet styrelsemöte 16 augusti 



 

Vill också påminna om att våra styrelsemöten alltid är öppna för samtliga medlemmar. Nästa 

styrelsemöte kommer att hållas 16 augusti med start 18:30. Förhoppningsvis blir det ett 

fysiskt möte i Folkets hus – förmodligen kommer det också vara möjligt att delta på distans 

via sin dator eller mobiltelefon. Meddela i förväg om du vill vara med fysiskt på mötet så 

skickar vi inbjudan och adressuppgifter, eller digitalt så skickar vi en möteslänk. 

Mötesformen kan naturligtvis ändras beroende på det aktuella smittläget.  

Rundvandring och fika vecka 35 
Om pandemiläget så tillåter, planerar vi en guidad rundvandring i centrala Vallentuna under 

vecka 35, dvs början av september, med efterföljande fika i Folkets hus. 

Bästa hälsningar och ha en riktigt skön sommar! 
Ulf Sellgren 

Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 

 


