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 LEDARE  Vad vore livet utan musik, dans, böcker, film och konst? Kultur 
är en viktig del i demokratin och ett behov vi alla har. Det handlar inte 
bara om att uppleva kultur som konsument utan vi behöver också ha möj-
lighet att uttrycka oss konstnärligt. 

Kultur kan skapa möten, kunskap och förståelse för omvärlden och 
olikheter. I en kommun som satsar på kulturen trivs människor bättre. 
Kultur är inte minst viktig inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. 
Inom habilitering, rehabilitering och äldreomsorg har kulturen ett stort 
värde som läkande och aktiverande metod. 

Samhället har ett ansvar för att öka allas möjlighet att använda olika 
kulturella uttryck och att ta del av kultur, vilket innebär vettiga villkor 
för kulturarbetare och lokaler för kultur som alla kan använda. Kultur har 
därför en viktig plats inte bara i Vänsterpartiets politik på nationell utan 
också lokalt. Vänsterpartiet i Krokoms politik driver bland annat:

• öka kommunens kulturbudget, bland annat Biblioteksanslagen 
• öka möjligheten för barn att ta del av och utöva kultur 
• öka inslagen av kultur i vården
• stärk den samiska kulturen

Vänsterpartiet driver att kulturskolan ska utvecklas och vara avgiftsfri. 
Att barn på skoltid uppmuntras till att få lära sig olika kulturella uttryck 
ska vara självklart. Inte minst är det viktigt för de barn som inte kom-
mer i kontakt med kultur i hemmet. Den borgerliga majoriteten i Kro-
kom har beslutat att undersöka en samordning mellan vår kulturskola 
och Östersunds skulle kunna ge ett utökat utbud och en lägre avgift. Om 
det skulle innebära en utveckling och förbättring av kulturskolan stödjer 
(v)i en sådan samordning. Hoppas er sommar fylls med sång, dans och 
kulturupplevelser!

JESSIKA SPÅNGBERG 
Redaktör

UTAN ETT RIKT
KULTURLIV ÄR 
VI FATTIGA!

Sommar Kom och delta på vår 
sommaravslutning. 

Vi äter pizza och spelar kubb. Välkomna till Kro-
komsviken, 18 juni, klockan 13.00.

Tummen upp för alla som jobbar 
inom äldreomsorgen! Vänsterpartiets 
Marie Svensson hade förmånen att 

följa en undersköterska arbete på Gullvivan 
på förmiddagen och en sjuksköterska på 
Blomstergården på eftermiddagen och även 
få en rundvandring på Blomstergårdens olika 
verksamheter. Marie: ”En värdefull för mig 
både som ledamot i fullmäktige samt ledamot i 
socialnämnden att få se verksamheterna med 
egna ögon och få följa de som arbetar närmast 
de boende. De gör ett fantastiskt jobb!”.

Krokomsbostäder vill omvandla 
hyresrätter på Tor- och Lokes väg 
i Ås till bostadsrätter. Att minska 

på hyresbeståndet är ingen bra lösning på 
bostadsbristen i Ås. Det är viktigt att det finns 
möjlighet till attraktiva hyresmöjligheter för 
kommunens invånare – även i Ås. Tyvärr var 
Vänsterpartiet ensamma i fullmäktige om att 
tycka att lägenheterna ska förbli hyresrätter. 
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Vänsterpartiet har 4 av 45 mandat i 
kommunfullmäktige. Vi representeras 
av två kvinnor och två män. Till det 
kommer två ersättare.

ordinarie
1.  Jörgen Blom Krokom
2.  Mona Puttick Offerdal
3.  Marie Svensson  Krokom
4.  Nehro Mostafaee Ås

ersättare
1.  Eva-Britt Jonsson Offerdal
2.  Ulla-Greta Rexner Ås

Vi gör skillnad 

Vänsterpartiet i Krokom jobbar långsik-
tigt, hållbart och med medborgarfokus. 
Det gäller allt från fler arbetstillfällen i 
kommunen och fler personal inom äldre-
omsorgen till försök med 6-timmars ar-
betsdag och fler bostäder. Det är bra för 
medborgarna, företagen, våra anställda. 

Trots att vi inte styr kommunen ger 
vår politik avtryck. Bland annat fria bus-
skort för ungdomar, miljöåtgärder i Nyhe-
den och Hissmofors och att kommunen 
tar ansvar för bättre förutsättningar för 
räddningspersonal.

Vänsterpartiets politik gör skillnad, 

och för att ta steg framåt behöver vi bli 
fler och du höras. 

Vi vill därför att du blir medlem i Vän-
sterpartiet. Tillsammans med andra har 
du möjligheten att utveckla politiken i 
Krokoms kommun. Din åsikt är viktig för 
oss! Hjälp oss att göra Krokoms kommun 
bättre – hjälp oss att göra Krokoms kom-
mun solidariskt, rättvist och jämlikt.

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  Vänsterpar-
tiets Marie Svensson ställde en fråga till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden och till ordförande i Kro-
koms bostäder om hur utvecklad källsorteringen inom 
Krokoms kommuns egna verksamheter och inom Kro-
koms bostäder. Svaret var att källsorteringen är näs-
tan obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande då det 
ändå är år 2017. Här behöver Krokoms kommun vara 
en förebild för sina medborgare och göra en insats för 
miljön. Räkna med att Vänsterpartiet kommer att läg-
ga förslag kring detta!

Krokoms bostäder vill omvandla hyresrätter på Tor 
och Lokesväg i Ås till bostadsrätter om minst 70 pro-
cent av hyresgästerna önskar det. Men frågan rör inte 
bara de boende utan handlar om bostadspolitik. Alla 
människor är inte intresserade av att äga sin lägen-
het och alla har inte resurser till att äga. Att minska 
på hyresbeståndet ser vi inte som en bra lösning på 
bostadsbristen i Ås, vi vill ha blandade boendeformer.  
Tyvärr var Vänsterpartiet helt ensamma i fullmäktige 
att argumentera för att lägenheterna på Tor och Lokes 
väg ska förbli hyresrätter. Om det ändå blir aktuellt 
med en ombildning från hyresrätter till bostadsrät-
ter vill Vänsterpartiet inte att antalet hyresrätter i Ås 
minskar.

Deltog på fullmäktige gjorde våra ledamöter Jör-
gen Blom, Ulla-Greta Rexner, Mona Puttick och Marie 
Svensson

SKICKA FÖRSLAGET 
OM UTFÖRSÄLJNING 
TILL ÅTERVINNINGEN

• Sverige är det land i hela OECD där inkomst-
klyftorna ökat allra mest.

• Förmögenhetsskatten har tagits bort.
• Fastighetskatten har tagits bort.
• Gåvo- och arvskatten har tagits bort.

Sänkta skatter gynnar framförallt högavlönade, 
som ofta är män. Vi i Vänsterpartiet tror på ett 
jämlikt samhälle. Ett samhälle där ekonomin är 
till för alla. Och där de rika betalar en rimlig del 
av inkomsterna i skatt.

Jonas Sjöstedt i veckans riksdagsdebatt:

Hur länge ska det 
politiska krattandet 
för de rika pågå?

Många har ingen del 
av framgången i Sverige. 
Andra drar ifrån medan de 
står kvar. Alla de som med 
besvikelse öppnar det 
orangea pensionskuvertet. 
Alla de som inte har nå-
gonstans att bo och inser 
att de aldrig kommer att ha råd med bostads-
rätterna som byggs.

En vd i svenskt storföretag tjänar idag 66 
gånger så mycket som en undersköterska och 
klyftan bara ökar. 178 miljardärer har en för-
mögenhet som är dubbelt så stor som hela stats-
budgeten. Där finns det svenska klassamhället. 
I det läget står högern och pläderar för sänkta 
löner och höjda hyror. Och Socialdemokraterna 
vill samarbeta med de partier som vill gå just åt 
det hållet. 

BLI MEDLEM
Besök vår hemsida:
www.vansterpartiet.se/bli-medlem


