
En politik för alla. 
För rättvisa och 
utveckling!

Några av de lokala vänsterkandidaterna samlade inför valrörelsen. 

Vi arbetar för att:
• Utjämna de ekonomiska villkoren så långt som möjligt.

• Främja allas möjligheter till deltagande i arbetsliv,  
 kultur och fritid.

• Nå jämställdhet mellan kvinnor och män.

• Ge ungdomar en bra start i livet med skola, utbildning och arbete.

• Stödja och underlätta tillvaron för äldre och personer med  
 särskilda behov.

• Kommunen skall vara en mönsterarbetsgivare.

• Även i fortsättningen vara en bra kommun för boende  
 och företagande.

• Skydda vår miljö och natur.  
 Utveckla närmiljön för hälsans skull.

• Behålla och utveckla den avgiftsfria busstrafiken.

• Förhindra utförsäljning och privatisering av kommunal egendom  
 och verksamhet.

• Även framöver ha en kommunal ekonomi i balans.

Kom med Du också! 



Lite kort om  
några av oss
Annica Lindholm  
Tidigare föreståndare för 
gruppboende LSS och facklig 
ordförande.  
Sjunger gärna tillsammans 
med andra.  
Idag vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden och  
ledamot i kommunstyrelsen.

Elisabeth Erngren  
Soldyrkare som arbetar 
som stödassistent inom 
LSS. Tycker om dans.  
Ersättare i barn- och     
    utbildningsnämnden  
       och socialnämnden. 

Lillemor Larsson 
Vårdare, f.n. sjukskriven. 
Intresserad av litteratur  
och den egna trädgården. 

Lorin Ismael  
Studerande, snart förskole- 
lärare. Tycker om att vara  
i naturen och med familj  
och vänner. Talar kurdiska 
och arabiska.  
Ersättare i kultur- och  
fritidsnämnden.

Inga-Lena Strömberg 
Sjuksköterska.  
Natur, miljö och kultur 
intresserar mest.  
Idag vice ordförande i 
barn- och utbildnings-
nämnden och i överför-
myndarnämnden.

Reijo Tarkka  
Industriarbetare och brand-
man.  
Vice ordförande i kommun-
styrelsen.  
Blir gärna med i ”Bastu- 
baletten”. Talar finska.

Christer Hansson  
Fd lärare och rektor.  
Intressen: Skola och  
utbildning, natur och  
friluftsliv.  
Vice ordförande i  
socialnämnden.

Bengt Hultin  
Biologilärare.  
Fågelskådare som gärna 
fiskar. Har ett starkt natur-
intresse och värnar  
mycket om Valstasjön  
som han vill skydda och 
bevara.

Hans Petersson  
Typograf.  
Fd riksdagledamot och  
journalist.  
Intressen: Natur och kultur, 
cykelsport och orientering.

Armin Bajric  
Entreprenör och brandman. 
Intresserad av motorer. 
Talar Serbo-Kroatiska.  
Ersättare i tekniska  
nämnden.

Vänsterpartiet har i dag fyra 
platser i kommunfullmäktige  
och finns med i alla nämnder.   

Du kan se till att vi blir flera  
efter valet!   
Välkommen Du också.

 

KONTAKT:
www.vansterpartiet .se
                Vi finns på facebook

Reijo Tarkka: 
reijotarkka@hotmail.com 
Tel 076-234 96 12 
Annica Lindholm:
annica.lindholm@telia.com 
Tel 073-075 10 77




