
 LEDARE  Nu i årsmötestider tänker jag på alla föreningsaktiva. De som stäl-
ler upp som lagledare för någon sportaktivitet för kidsen, fixar aktiviteter 
för pensionärer eller nyanlända. De som jobbar som volontär på olika kul-
turaktiviteter, fixar fika, skriver insändare, skriver protokoll på möten, som 
skickar ut kallelser och samordnar aktiviteter. 

Föreningar skapar vår vardag. De är en mötesplats där vi kan utveckla 
vår kompetens och vana att samarbeta med andra, och ge och få förtroende. 
Föreningar har också en viktig roll som politisk resurs: vi organiserar oss 
utifrån våra intressen och vilja att förändra samhället. 

Jag är glad över mina partikamrater som i fullmäktige och i andra sam-
manhang ihärdigt jobbar på med att försöka göra världen lite bättre, som 
läser handlingar, skriver motioner, demonstrerar, ordnar möten, diskuterar 
och sätter sig in i vad som sker och försöker ta ansvar 
för det som händer i samhället. Jag blir lite stolt när 
jag läser Vänsterpartiets Krokoms verksamhets-
berättelse om alla motioner, insändare, inter-
pellationer och yrkanden vi gjort under året. Det 
rör allt från hörselslingor, 6 timmars arbetsdag, 
avgiftsfri kulturskola, demensteam, simundervis-
ning, lekmiljö, skolan, vattentillgång. 

Engagera dig i frågor som är viktiga för dig 
istället för att knyta näven i fickan. Det finns 
något vackert i det vi gör tillsammans för 
varandra. Ofta är det roligt också. Själv för-
nyar jag mitt medlemskap i Vänsterpartiet 
och ser fram emot nästa verksamhetsår!

JESSIKA 
SPÅNGBERG

Redaktör
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HIGH FIVE 
TILL ER SOM 
ENGAGERAR ER!

Regeringen utökar RUT-avdraget och ojämlikhe-
ten. Att prioritera blomvattning för rika framför 
satsningar på välfärden är både orimligt och orätt-
färdigt. Varje rut-jobb kostar skattebetalarna ca 2 
miljoner kr. Pengar som staten idag lägger på RUT 
skulle alltså ge väldigt många fler jobb om vi istäl-
let använde dem till sjukvården, skolan eller äldre-
omsorgen. 

Gruppen höginkomsttagare är överrepresente-
rad bland dem som hittills använt sig av rut-tjänster 
medan den del av befolkningen som har lägst in-
komster knappt återfinns alls.

Långan i Offerdals socken.

Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om 
återställande av den naturliga forsen Långforsen. 
När processen med tillstånd och dammen är riven 
kommer den tidigare uppdämda delen av Långfor-
sen åter att brusa. Då kan utvecklingen ta nya steg 
i Offerdalsbygden, en utveckling som är gynnsam 
för hela länet.

Äntligen återställs 
Långforsen!

Ökade bidrag till 
höginkomsttagare

25 000
Så många medlemmar har Vänsterpartiet nu.

Kom med du med!
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God 
välfärd i alla 
delar av 
kommunen 
behövs.
MARIE  
SVENSSON, 
Gruppledare 

KONTAKT 
marie.svensson 
@regionjh.se 
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Ingen demokrati utan äldre - Vänstern fick igenom 
återremiss!
Vänsterpartiet fick med hela fullmäktige, förutom Sve-
rigedemokraterna, på att återremittera ärendet om 
riktlinjer för bostadsförsörjning i Krokoms Kommun 
2019-2035. Skälet är att man glömt att vända sig till 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet som remissin-
stans. Dessa råd företräder grupper som berörs av bo-
stadsbyggandet i Krokoms kommun och måste ge sin 
syn på saken. Det är inte första gången råden och rös-
terna från äldre eller personer med funktionsnedsätt-
ning inte blir lyssnade på. Gör om – gör rätt! 

Plats för växtkraft i Vänsterpartiets vision
Största delen av mötet bestod av en allmän politisk de-
batt om Krokoms kommuns vision – Vi gör plats för 
växtkraft. Vad betyder det? Så här tolkar Vänsterpar-
tiet det:

”Krokom behöver vara en stabil plats, för utan rötter 
växer ingenting. Ekonomisk jämlikhet är bra för vårt lands 
utveckling och även för vår kommun. I jämlika samhällen 
är hälsan bättre, tryggheten större och den ekonomiska till-
växten är högre. Även skolresultat och kreativitet påverkas 

EN GOD VÄLFÄRD 
ÄR VÄNSTERPARTIETS 
MÅLSÄTTNING 

positivt och jämställdheten mellan kvinnor och män kom-
mit längre.”

God välfärd i alla delar av kommunen behövs för att 
det ska vara möjligt med tillväxt. Det handlar om bus-
sar, vägljus, bredband, bostäder, skolor, förskolor och 
särskilda boenden. 

Får marknaden bestämma hamnar allt i centra-
lorten. Politiken måste styra aktivt så att samhällets 
resurser fördelas till hela kommunen. Genom en ökad 
satsning på offentlig service och välfärd kan klyftorna i 
samhället utjämnas. Därmed ökar möjligheten att skapa 
det samhälle som krävs för en långsiktigt ekologisk, so-
cial och ekonomisk hållbarhet. Då måste vi ha en bra 
grund så växtkraften hålls ihop av rötterna - annars 
växer ingenting!

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

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.  Krister Lundström Hissmofors

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.

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


