
Vä n s t e r p a r t i e t
agnhärad - Västerljung - Trosa

alplattform Trosa kommun 2018

   En kommun för alla
Vänsterpartiets kandidater  
till kommunfullmäktige!

Tommy Fogelberg
Folkhögskollärare, med stort intresse för politik & 
samhällsfrågor, idrott och läsning. Koll på kommunens 
ekonomi och att leverera en välfärd för alla är viktigt.

 

Eva Nordlöf
Politik är att vilja och att prioritera! Vi har råd med en 
arbetstidsförkortning för personal inom hemtjänst och 
Vård & Omsorg- 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön!  

Anna Wirmark
Miljöekonom och socialpedagog. Jag vill att kommunen 
ska planera för en hållbar framtid med miljöhänsyn 
och lägre ekonomiskt risktagande där kommunens 
skulder minskas.

Torleif Malm
Jordbruksarbetare, biologilärare och marinbiolog.  
Jag vill arbeta med det lokala jordbrukets villkor 
och bygga ett reningsverk som kan bidra med både  
förnyelsebar energi och ren jordbruksnäring.

Joakim Engqvist
Controller på Scanias forskningsavdelning. Brinner 
för skolfrågorna och hur vi i Trosa kan minska våra 
barngrupper i både skolan och förskolan.
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 – inte bara för de rikaste
Gitte Jutvik Guterstam
Lärare med miljöfokus. Jag ser Trosa som en möjlig-
heternas kommun. När vi bygger och planerar ska 
det vara rätt för boende, besökare och för klimatet. 
Gillar samarbeten och ordet lagom.

Ordf: Gitte Jutvik Guterstam, gjutvik19@gmail.com, 070-521 73 19
Gruppledare: Tommy Fogelberg, tommy.fogelberg@telia.com, 070-768 06 78



  

Vä n s t e r p a r t i e t 
trosa.vansterpartiet.seVä n s t e r p a r t i e t 

trosa.vansterpartiet.se Rösta på Vänsterpartiet 9 september!

Skola & barnomsorg

Kultur & Fritid

Vård & Omsorg

Demokrati & medborgare

Samhällsbyggnad & miljö

Kommunens ekonomi

... inför vi medborgarförslag på försök
... webbsänder vi fullmäktiges möten

... utvecklas Ungdomsrådet och ges mer inflytande
... är politiska arvoden lägre 

 ... främjar vi invandring och integration

... finns det trygghetsboende för den som behöver 

... prövar vi sex timmars arbetsdag i äldreomsorg

... bejakar vi valfrihet, utan vinstuttag   

... motverkas utanförskap med förebyggande insatser 

... får vi minskade klyftor och trygga medborgare   

... avbryter vi planerandet av ”Infart Västra Trosa”
... verkar vi för bostäder för alla plånböcker

... bygger vi nytt reningsverk omgående
... skapar vi en bilpool där kommunens bilar ingår

... utreder vi gratis kollektivtrafik, särskilt för 
 ungdomar  & pensionärer 

... fördelas skolpengen utifrån behov 

... är grupperna i förskolan mindre, och lärartätheten hög

... stärker vi ledning och styrning av skolan

... får lärare vara lärare, undervisning prioriteras

... säkras resurser för rekrytering av kompetent personal

... lånar vi bara till nödvändiga investeringar
... amorterar vi kommunens lån snabbare än idag. 

... förstärker vi upphandlingsfunktionen inför  kommande stora 
upphandlingar

... kräver vi kollektivavtal när vi upphandlar

... finns det spolade isar vid alla skolor 

... är föreningsbidragen indexreglerade

... är det rättvist mellan tjejers o killars föreningsliv

... är kulturskolan kostnadsfri 

En röst på Vänsterpartiet i Vagnhärad - Västerljung - Trosa,  är en röst för 
en mer rättvis och hållbar kommun, där alla får del av vår gemensamma välfärd! 

En kommun för alla - inte bara för de rikaste!

Trygghet & ordning

När Vänsterpartiet får bestämma i Trosa kommun ...


