
Den 14 november kunde det ha gått riktigt illa, men 
riksdagen visade att demokrati och mänsklig vär-
dighet står över regeringsmakten. 

Moderaterna utmanade sina allianskolegor i 
hoppet om att bilda en konservativ regering. Den 
slapp vi tack och lov. En regering bestående av mo-
derater och kristdemokrater med aktivt stöd av det 
rasistiska partiet Sverigedemokraterna skulle inte 
bara vara konservativ. Den skulle också vara reak-
tionär. Det positiva är att alliansen är under full-
ständig upplösning.

Hur Annie Lööf och Jan Björklund tänkte när de 
avsatte Löfven vet ingen, då de inte har någon egen 
idé om vilken regering som ska tillträda. Det var 
ändå en stor lättnad att de tog ställning med sd och 
bidrog till att omröstningen i riksdagen sa nej till 
M+KD  SD.

Riksdagen sa nej till en 
reaktionär regering LEDARE  Häromdagen gick jag på fotboll med en ny vän. I bilen hem prata-

de vi fotboll och politik, och jag fick höra en historia om en resa över havet 
för att undkomma krig, år på flykt, det tuffa jobbet för att lära sig svenska 
och om att ta ställning. 

Några veckor tidigare såg jag riksteaterns pjäs ”När vi träffade varan-
dra” i Nälden. En pjäs om hur Abdu från Syrien av en slump möter Eivor 
från Sverige och en stark och viktig vänskap uppstår över en rad gränser. 
Regissören Joakim Rindå från Vaplan har intervjuat människor som möt-
tes hösten 2015 när många människor flydde till Sverige. “Det som då av 
vissa benämndes som flyktingvåg och volymer, kallas idag för nya vänner, 
kärlekar och arbetskamrater”, konstaterar Joakim och dramatikern Ninna 
Tersman.

Det var en stark pjäs om tillsammansskapet. Om hur viktiga vi kan vara 
för varandra om vi bara våga mötas. Tack till alla 
föreningar i Krokom som möjliggör att vi träffar 
varandra, från idrottsföreningar till föreningar 
som Krokoms Internationella Vänskapsfören-
ing. Ni gör samhället så mycket starkare och 
rikare.

Även politiska partier är arenor där vi möts 
för att tillsammans försöka göra världen lite 
bättre. I Vänsterpartiet har jag mött människor 
som blivit mina nära vänner, vänner jag kan-
ske annars inte hade mött. Där det nu 
finns en stark kamratskap där vi delar 
en värdegrund om allas lika värde och 
drömmen om ett jämlikt samhälle. 

Vi har inte råd att inte möta varan-
dra. Det är tillsammans som vi motar bort 
kylan.
 

JESSIKA SPÅNGBERG
Redaktör

VI BEHÖER MER
TILLSAMMANSSKAP
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Den socialdemokratiska övergångsregeringen har 
skickat förslaget om en inskränkt strejkrätt på re-
miss. Det är ett hot mot arbetarrörelsen och demo-
kratin i vårt samhälle. Vänsterpartiet kommer att 
rösta Nej om det läggs fram i riksdagen. I en inter-
nationell jämförelse har Sverige få arbetskonflikter. 
Vi behöver snarare stärka arbetstagarnas position på 
arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundva-
larna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.  
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Det kan 
leda till 
ännu högre 
sjuktal... 
MARIE  
SVENSSON, 
Gruppledare 

KONTAKT 
marie.svensson 
@regionjh.se 

Under mandatperioden 2018–2022 
har Vänsterpartiet i Krokom 3 av 41 
mandat i kommunfullmäktige. Nedan 
ser du vänsterns ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige.

ordinarie

1.  Marie Svensson Aspås
2.  Nehro Mostafaee  Nälden
3.  Mona Puttick Tångeråsen

ersättare

1.  Ulla-Greta Rexner Ås
2.  Hefal Ahmnad 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 Ny-
heden och Hissmofors och att kommu-
nen tar ansvar för bättre förutsättningar 
för räddningspersonal.

Vänsterpartiets politik gör skillnad, 

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

Bli medlem i Vänsterpartiet eller kom 
på ett möte. 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 solidarisk, rättvis och jämlik.

 RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE  

Badhuset i Krokom
Badhuset är för närvarande stängt på grund av bland 
annat mögel i lokalen. Det har varit problem med miljön 
på badhuset under en längre tid, men nu är situationen 
akut pga. bristande underhåll. Marie Svensson ställde 
frågor hur man säkerställer att barnen får den simun-
dervisning som de har rätt till och hur man har tänkt 
lösa badhusfrågan på längre sikt. Svaret var att barnen 
får i dagsläget åka till Föllinge för att få sin simunder-
visning och att man väntar in fler prover för att man 
efter detta ska bestämma hur man ska gå vidare för att 
få till en långsiktig lösning.
  
Miljöhänsyn vid planering av konstgräsplaner
Idag togs två medborgarförslag där man ska jobba vi-
dare med hur man ska få till konstgräsplaner i Krokoms 
kommun. Vänsterpartiets Ulla-Greta Rexner fick med 
sig hela fullmäktige på att man måste ta hänsyn till 
miljöaspekter när man planerar för ev. konstgräspla-
ner då det finns mycket att ta hänsyn till när det gäller 
”mikroplaster”.  Vänsterpartiet är det röda miljöpartiet. 

Ny taxa för vatten och avlopp 
Det togs beslut om en ny taxa för vatten och avlopp, ef-
ter långa diskussioner så ändrade sig samverkanspar-
tierna och gick med på en lägre höjning och en plan på 
en jämn höjning över tid istället för en större höjning 
på en gång då det skulle slå hårdare på våra invånare i 
kommunen. 

 DELTAGANDE  På kommunfullmäktigesammanträdet  
deltog följande ledamöter från Vänsterpartiet: Marie 
Svensson, Nehro Mostafaee samt Ulla-Greta Rexner. 

FÖRSTA FULLMÄKTIGE FÖR 
MANDATPERIODEN 2018-2022

Den 24:e november utsågs Marie Svensson till ny 
gruppledare till kommunfullmäktige för Vänster-
partiet i Krokom. Detta då Jörgen Blom avsagt sig 
sina politiska uppdrag i Krokoms kommun och Re-
gion Jämtland/Härjedalen.

Marie Svensson bor i Aspås, sitter sedan 2014 i 
kommunfullmäktige i Krokom och är även ledamot 
i socialnämnden samt ledamot i regionfullmäktige. 
Marie har bland annat synts i media i hennes enga-
gemang för att Krokoms kommun ska behålla hem-
tjänstens nattpatrull på en nivå att de kan bedriva 
en välfungerande äldreomsorg som är värdig och 
trygg för våra medborgare samt bibehålla en väl-
fungerande arbetsmiljö. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Krokom 
kommande mandatperiod består av ledamöterna 
Marie Svensson (Aspås), Nehro Mostafee (Nälden) 
och Mona Puttick (Tångeråsen). Ersättare är Ulla 
Greta Rexner (Ås) och Hefal Ahmad (Ås). 

Vänsterpartiet i Krokom tackar Jörgen Blom för 
hans 15 aktiva år i kommunen och önskar honom 
varmt lycka till i framtiden. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEGRUPPEN
Vänsterpartiet Krokom

Vänsterpartiet får ny 
gruppledare
Marie Svensson från Aspås blir ny 
gruppledare för Vänsterpartiet i Krokom 
när Jörgen Blom slutar.

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


