
inte till salu !!!

Vårt Hallstahammar är



Förskola-skola-fritids
Det måste bli mindre barngrupper 
inom förskolan och fritids. Det kan 
bara ske med fler tillräckligt stora 
lokaler och med fler anställda. Med 
rimliga arbetsförhållanden får per-
sonalen en chans att visa vad de 
kan. En bra förskola åt alla och inga 
köer är vårt mål! Liksom barnom-
sorg på obekväm arbetstid.

De flesta vet väl nu att Vänsterpar-
tiet vill ha läxläsning under skoltid 
med stöd av utbildade lärare. Först 
då kan alla barn få en chans att pre-
stera oberoende av hur mycket för-
äldrarna kan stödja. Självklart skall 
ingen hindras från att ta hem böck-
erna och läsa mera! Vi vill bara att 
alla skall hänga med och kunna bli 
godkända.

En bra reform på vägen mot bättre 
skolresultat är vårt förslag om 2-lä-
rarsystem vid vissa lektioner. Två 
lärare kan nå fler som behöver hjälp 
under lektionen.

Planera redan nu för en återflytt av 
klass 6 till mellanstadieskolorna och 
en utbyggnad av skolorna så att 
trängseln inte blir en ”överraskning” 
när dagens många barn växer upp.

I alla kommunens skolor ska det fi-
nas plats för nyanlända barn!

I våra skolor serveras hälsosam och 
klimatsmart mat.

Våra äldre 
Pensionärer kan precis som alla 
andra vara både fattiga och rika. 
Många har visat oss sina pensions-
besked som skvallrar om att eko-
nomin är mager. Vänsterpartiet vill 
i riksdagen bl.a. sänka skatten rejält 
för de som har liten pension. Lokalt 
vill vi utreda om det går att skapa 
något slags ”seniorkort” med rabat-
ter för kommunens äldre. 

Äldreomsorgen i kommunen är upp-
skattad och får beröm i olika under-
sökningar. Vi är stolta över att ha 
beslutat om det nya äldreboende 
som skall byggas i Nibble. Men det 
går inte att blunda för att det behövs 
mer personal för att få mer tid med 
de äldre. Att erbjuda heltidsarbete 
och ta bort ”delade turer” och mer 
personal är ett måste under man-
datperioden. Kommunen kan bli en 
mönsterarbetsgivare och visa vä-
gen framåt! 
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Ungdom, kultur och fritid
Rädda Barnens välfärdsbokslut för 
kommunen visar att många barn-
familjer har en svag ekonomi. En 
hjälp på vägen att jämna ut villko-
ren är att erbjuda en avgiftsfri kul-
turskola och gratis entre’ till baden. 
Vi tror på att skapa  ”spontanidrotts-
platser” där ungdomar och äldre 
kan samlas och ha kul. Inget för-
eningsmedlemsskap behövs, och 
inga dyra prylar.

Att skapa ett särskilt stöd till de 
föreningar som arbetar med inte-
grationen av våra ungdomar med 
utländsk bakgrund kan vara ett bra 
sätt.

Tack för Hammarteatern. Tack för 
Ishall och konstgräs. Tack för kul-
turhus i centrum. Men nu behövs 
också ett rejält lyft för ridskolan. 
Ridning är en typisk ”tjejidrott” som 
behöver stöd. För en mer jämställd 
idrott behövs ett kommunalt enga-
gemang!

En viktig ungdomsfråga är som-
marjobben. Vi föreslår att alla i 
9:e klass erbjuds ett sommarjobb i 
kommunal regi. Åtminstone under 
halva sommarlovet.

Boende och miljö
Hoppsan! Från flera hundra tomma 
lägenheter till bostadkö. Hur gick 
det till? Rivningen av tomma slitna 
bostäder där ingen ville bo var nöd-
vändigt.  Det har gjort att folk flyttar 
in till kommunen som upplevs som 
trevlig. Nu gäller det att sätta fart på 
byggandet. Precis som för skolorna 
behövs en planering för bostäder. 
Och det i god tid.

Vad vore Hallstahammar utan Kan-
alen? Den är värd att bevara och 
skötas som det museum den är. 
Den är vår historia och nutid på 
samma gång. Den fyller snart 215 
år och måste väl kunna fylla 1000? 
D.v.s. om den får tillräckliga ekono-
miska resurser.

Bygg cykelbanorna Hallsta-Kol-
bäck-Strömsholm snarast!  Nu kan 
vi inte vänta längre på att Trafikver-
ket skall vakna. Bekosta och bygg 
cykel banorna helt i kommunal regi. 
De måste vara med i budgeten för 
2015. 

Nu kommer elbilen på allvar! Näs-
ta kommunala inköp av tjänstebilar 
bör vara elbilar. Så kan man visa 
vägen mot att bli en ekokommun !

Var rädd om och utveckla kollektiv-
trafiken. Arbeta för att kunna ta med 
cykeln på buss och tåg. Försvara 
och öka den avgiftsfria Brukslinjen.

Vänsterpartiets dagordning inför valet 2014



Kontakt med Vänsterpartiet:  
Richard Andersson   Reijo Tarkka 
Tel. 072-215 65 60 076-234 96 12

e-post:  
andersson. richard@edu.hallstahammar.se 
reijotarkka@hotmail.com

  
- Esikouluun pienemmät lapsiryh-

mät

- Enemmän henkilökuntaa huol-
toihin, jotka antavat enemmän 
aikaa niiden käyttäjille

- Katkonaiset työtuurit pois ja oi-
keus kokopäivätoimiin niille, jotka 
sitä haluavat

- Läksyjen lukeminen kouluajalla 
opettajan tuella. Kaksi opettajaa 
joka luokassa tietyillä oppitun-
neilla. Suunnitella kuusiluokka-
laisten uudellensijoittaminen kes-
kiasteen kouluille!

- Luoda ”virikeliikuntapaikkoja”, 
joilla kuka tahansa voi olla mu-
kana ilman jäsenyysvaatimusta. 
Tukea tasa-arvoista urheilua mm 
Hallstan ratsastuskoulun kautta.

- Haluamme maksuttomia  kulttuu-
ritoimintoja ja maksuttoman 
kulttuuri/musiikkikoulun, jossa 
kaikki voivat olla mukana kokei-
lemassa.

- Kehittää tukea yhdistyksille, jotka 
helpottavat ulkomailla syntyneid-
en sopeutumista.

- Tarjota kesätyötä kaikille oppilail-
le yläasteen 9. vuosikurssilla.

- Antaa virikkeitä ilmastoystävälli-
seen toimintaan koko kunnassa.  
Rakentaa valmiiksi suunnitellut 
pyörätiet. Puolustaa menestyk-
sellisiä ilmaisbusseja. Tarjoilla 
ekologista ruokaa ja enemmän 
kasvisruokaa.

- Vasemmistopolitiikkaa tarvitaan 
enemmän. Kuntamme kehitys on 
monilla aloilla positiivista, mutta 
paljon on vielä tekemättä. Mo-
nilla eläkeläisillä, joilla on pienet 
eläkkeet, on heikko talous. En-
nenkaikkea naisilla, joilla on ollut 
osapäivätyö. On myös monia lap-
siperheitä, joilla on tiukkaa, min-
kä  kunnan hyvinvointitilinpäätö-
skin osoittaa.

Nuorisotyöttömyys on liian korkea. 
Ulkomailla syntyneiden sopeutumi-
nen on liian hidasta. Sukupuolten 
välistä tasa-arvoa pitää edistää. 
Koulun tulee antaa samat mahdol-
lisuudet kaikille lapsille. Kunnan pi-
tää myös tulla ”esimerkkityönanta-
jaksi”.

Vasemmistopuolueen ohjelma         
Hallstahammarissa


