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Vasemistopuolue on mennyt 
kärjessä saadakseen suomen-
kielisen vanhusten hoidon Me 
haluamme kehittää kunnallisen 
palvelun eri kielillä. Vanhukset yli 
75 vuotta tulevat saamaan apua 
muun muassa pyykinpesun ja 
siivouksen kanssa, muutaman 
tunnin kuukaudessa.Olemme 
iloisia siitä, että kunta kuuluu 
suomenkieliseen hallintoaluee-
seen ja pystyy antamaan suomen-
kielistä palvelua.

Haluamme säilyttää ja kehittää 
lukion Hallstahammarissa.
Opettajia on, mutta sosiaaliset 
resurssit puuttuvat koulusta. Halu-
amme, että kouluumme saadaan 
paremmat opiskelumahdol-
lisuudet. Kasvisruokaa on oltava 
tarjolla vähintään kerran viikossa.

Teemme työtä, että Hallstaham-
marista tulisi ekologinen kunta. 

Haluamme rakentaa ympäristöä 
säästäviä asuntoja. Energiaa 
säästävissä taloissa on tule-
vaisuus.

Säilytä nollamaksu Brukslin-
jalla.
Rakentaa pyöräteitä Kolbäckiin 
ja Strömsholmiin. Ensimmäiseksi 
Kolbäckin ja Strömsholmin väli.
Moni halua asua Skantzön leirin-
täalueella. Haluamme laajentaa
leirintäaluetta kanavan toiselle 
puolelle ja parantaa vierassa-
taman saman tien.
Monta pientä lasta muutta kuntaan. 
Esikoulutoimintaa on laajennet-
tava.
Emme saa unohtaa nuorisoa. 
Vaadimme lisää työpaikkoja ja 
enemmän harjoittelupaikkoja.
Kunta on iso työnantaja ja sen 
pitää myös olla autamassa.

Vasemistopuoluen 
ohjelman suomenkielinen tiivistys

Några av Vänsterns kandidater 
till kommunfullmäktige.
Från vänster: Erik Hals, Anna 
A. Romlid, Joakim Grönholm, 
Ove Andersson, Annika 
Elofsson, Reijo Tarkka, Richard 
Andersson. 

Våra valsedlar sänds ut till 
hushållen i annat utskick. Vill 
Du ha valsedlar ring  
070-650 08 09.



Med vänstern för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm!

Studera hos oss! 
Det behövs ett gymnasium för de 
ungdomar som väljer att studera 
på hemorten. Utveckla skolans 
program tillsammans med före-
tagen, men glöm inte högskolekom-
petensen! Ett bra gymnasium är ett 
bidrag till ett rikt näringsliv. 

Läxläsning på dagtid med peda-
gogisk ledning.
Varje barn måste få samma chans. 
När föräldrarnas kunskaper inte 
räcker till skall eleven få chansen att 
läsa ”läxan” i skolan under ledning 
av lärare som kan ämnet.

Vegetarisk skolmat minst en 
gång i veckan.
Bra för eleverna som lär sig alter-
nativen. Bra för miljön eftersom 
köttproduktionen belastar naturen. 
Maten får gärna vara odlad i 
närheten! 

Organisera om skolan för bättre 
undervisning. Lärare sviktar 
under mångsyssleriet. 
Det finns tillräckligt många lärare 
i våra skolor, men det behövs so-
ciala resurser närvarande i skolan. 

Elever som behöver stöd måste få 
det för att lyckas. 

Cykelbana mellan Kolbäck-
Strömsholm och Eriksberg-
Kolbäck!
Trafiken har hårdnat! Ansvaret 
att bygga är kommunens (och 
Trafikverkets). Att cykla främjar 
hälsan och mijön. Med cykelbanor 
ökar trafiksäkerheten. Cykelbanor 
är både säkra och lönsamma!  
Cykelbro över E-18 kan byggas när 
väg 252 breddas!

Stimulera byggandet av miljö-
vänliga bostäder.
Börja med ”Miljöhus” i området söder 
om Hästhoven i hörnet Västerås-
vägen/Hästhovsvägen. ”Miljöhus” 
och andra bra miljölösningar skall 
uppmuntras i hela kommunen.

35 av Sveriges kommuner  är 
”ekokommuner”. Vi vill bli en 
sådan!
Miljöbostäder, kollektivtrafik med 
nolltaxa och cykelbanor, bättre 
reningsverk och miljöskolor är en 
bra  början!

Ta första spadtaget för Tunbo-
Hallen i Kolbäck nu! 
Att bygga hallen går bra. Hitta bra 
former för drift och öppethållande!

Bygg ut campingen!
Campinggästerna står i kö för att 
få hyra en långtidsplats och Gäst-
hamnen behöver moderniseras. 
Slå två flugor i en smäll! 

Fler förskolor behövs! 
Bygg ut efter behov. När många 
barn flyttar in eller föds behövs 
nya platser på dagis och fritids. Vi 
värnar en god kommunal service till 
banfamiljer. Nattis på dagis är vår 
slogan för en förbättrad barnom-
sorg på obekväm tid.

Svik inte ungdomarna!
Fler ungdomsarbeten och praktik-

platser behövs. Kommunen som 
arbetsgivare måste bidra!

Äldreservice
Personer över 75 års ålder skall 
kunna få hjälp med tex. tvätt, städ-
ning eller matlagning några timmar 
i månaden efter förenklad bistånds-
prövning.

Kollektivtrafik för alla.
Hallstahammars kommun kan vara 
stolt över sin avgiftsfria busstrafik. 
Många skulle vilja ha det så. Vi vill 
ha en fortsatt utveckling av Flex-
linjen och förbättrade kommunika-
tioner till och från Hallstahammar 
och Kolbäck. Bra kommunikationer 
gynnar miljön, jämställdheten och 
ekonomin. Miljövänliga drivmedel 
och låga biljettpriser i hela länet är 
målet..

Viktiga frågor för Vänsterpartiet i Hallstahammar:

Hallstahammar är en kommun i stark utveckling. Vi fortsätter gärna på 
den inslagna vägen, men vi blir aldrig nöjda. Stöd vänstern i valet 2010!

Med Vänsterpartiet kan Du forma 
det framtida Hallstahammar. 

Bli medlem! Rösta på 


