Våga testa
något nytt!
Rösta på Kommunistiska Partiet!

Vi vill uppmana dig att dela på dina röster och välja Kommunisterna i
kommunvalet, oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet!
Med oss i kommunfullmäktige...
...blir det betydligt svårare att dölja nedskärnings- och privatiseringspolitiken
eller att göra upp i tysthet bakom kulisserna.
...kommer kommuninvånare och kommunens anställda alltid att ha en
kompromisslös röst i politiken när de protesterar mot försämringar.

Kommunistiska Partiets vallöfte: Vi bryter tystnaden!
Att partier som sitter i Kommunfullmäktige nöjer sig med att i tysthet reservera
sig i nämnderna duger inte! Viktiga frågor måste upp till debatt i Kommunfullmäktige och i lokalpressen, om medborgarna ska få en chans att bilda
opinion och påverka. Det är det som är demokrati.
Eftersom vi saknas i kommunfullmäktige blev en polisanmälan mot Samhällsbyggnadsnämnden nödvändig, för att få till både debatt och förändring, när
nämnden beviljade en lokal byggpamp bygglov mot alla regler.
Alingsås behöver mer demokrati!
Trots allt tal om att värna demokratin flyttas allt fler viktiga frågor från de folkvalda i Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala
bolagen. Detta ökar risken för vänskapskorruption och svågerpolitik, eftersom de
tillsatta ledamöterna inte behöver vara folkvalda och insynen är mer begränsad.
Nu kan t ex Kommunstyrelsen och Alingsåshem AB besluta om att sälja ut delar
av lägenhetsbeståndet utan att invånarna får veta något innan beslutet tas.
Alla viktiga frågor ska avgöras av Kommunfullmäktige, efter en offentligt
förd debatt. Annars finns ingen möjlighet att samla till protester för att stoppa
besluten innan de verkställs.

PROTESTERA!
Sven Hellqvist
Sjuksköterska och 1:a namn på K:s valsedel

AnnaClara Bäckenstam
Sjuksköterska och 2:a namn på K:s valsedel

Vi kommer aldrig köpslå om att våra barn, gamla och sjuka ska tvingas
betala med sämre utbildning och vård, bara för att Alingsås kommun ska samla
100-tals miljoner på hög.
Vi vill att kommunens pensionsfond investeras i Alingsåshem istället för att
riskera att försvinna i en börskrasch. Då får Alingsåshem möjlighet att bygga
bort bostadsbristen och pensionsfonden får en säker avkastning.

Alingsåshem är vårt stoppa
utförsäljningen!
Kom till Kungsgatan och säg din
mening eller lyssna på andra som
vill protestera mot utförsäljningen!
Tid: Fredag 4 november kl 16-17.30
Plats: Kungsgatan vid affärshuset
Storken.
Arr. Kommunistiska Partiet

Stora, samordnade protester stoppade utförsäljningen 2016.

Planera staden för människan Rädda klimatet och den
biologiska mångfalden.

För att minska klimat- och miljöhotet måste stadsplaneringen prioritera byggande av flerfamiljshus
istället för stora villor. För att minska behovet av
transporter ska nya bostadsområden planeras
med gångavstånd till skola, förskola och
livsmedelsbutik. Även vägar för fotgängare,
cyklister och kollektivtrafik måste prioriteras
framför vägar för biltrafik.

Ingvar Andersson
Pensionerad Biolog
och 7:e namn på K:s vallsedel

Allemansrätt, stränder och lövskog behöver
skyddas och vara tillgängliga för alla, inte minst
vid Mjörnstranden och i Lövekulle.

Våtmarker, som har stor förmåga att lagra koldioxid, rena vatten och motverka
översvämningar ska skyddas och återskapas. För att kunna närproducera
livsmedel och öka Sveriges självförsörjning måste bra jordbruksmark bevaras. För att
bidra till minskad giftanvändning ska det serveras ekologisk mat i kommunens kök.

Med flerfamiljshus blir stränderna tillgängliga för alla.

Morgan Melgaard
Pensionerad socialarbetare
och 5:e namn på K:s valsedel

Elsa-Lena Åström
K:s ordförande i Alingsås

Stoppa segregationen! - Bygg bra
hyresrätter med låg hyra, även i
attraktiva områden!
Stoppa möjligheten att bygga fler reservat
för högavlönade! Bryt segregationen
i Stadsskogen och vid Mjörnstranden
genom att låta Alingsåshem bygga både
flerfamiljshusen och radhusen som
hyresrätter. Då kan alla, även lågavlönade
barnfamiljer, få möjlighet att få bo sjönära.
Om privata byggbolag får bygga
hyresrätterna ökar segregationen,
eftersom de kräver högre hyror och sållar
bort lågavlönade. För rika finns ingen
bostadsbrist. Det är lågavlönade som
måste köa i åratal för att få en egen
bostad. Gör om Alingsåshem till en
politikerstyrd stiftelse, så de kan bygga
nytt utan att tvingas ta ut marknadshyra.
Ge Alingsåshem i uppdrag att bygga bort
bostadsbristen. Stoppa alla planer på att
sälja ut Alingsåshem. Inför en obligatorisk
kommunal bostadsförmedling.

Nu krävs en röd klimatpolitik
Kolioxidutsläppen fortsätter att öka, trots
att konsekvenserna redan är stora. Att
vi ännu inte har drivit jordens klimat- och
ekosystem för långt beror på de
djupa orättvisorna i världen. De rikaste 10
procenten släpper ut lika mycket som de
övriga 90 procenten tillsammans. Därför
kräver vi global tättvisa och en kraftigt
höjd skatt på kapitalinkomster och höga
löner. Det minskar utsläppen från de rikas
överkonsumtion. Det ger mer resurser till
klimatåtgärder, kortare arbetstid,
utbildning, vård och kultur och en ökad
livskvalitet, utan att försämra klimatet.
Med avgiftsfri kollektivtrafik och ökad
turtäthet, även för anropstrafiken, kan de
flesta åka kollektivt. Utsläppen minskar,
hushållens kostnader för bil minskar och
kommunen slipper bygga ut vägnätet.

Detta vill vi ändra på
tillsammans med dig!
Stoppa Nedskärningarna! Befria välfärden från privatiseringar!
Syftet med att privatisera är att de privata ska gå före och pressa kostnaderna
med lägre personaltäthet, lägre löner och sämre arbetsvillkor. Pressen på de
anställda ökar och många slutar om de får en chans. Motståndet mot
nedskärningar har ökat så mycket att kommunen nu tvingas hota chefer med
avsked om de inte håller budgeten.
Om kommuninvånarna och anställda ska kunna ha inflytande över skolan,
vården och omsorgerna måste de ägas av kommunen, inte av riskkapitalbolag.
Nedskärningarna drabbar inte bara de som arbetar i verksamheten och de som
är beroende av den. Bra vård och omsorg är en förutsättning för att kvinnor ska
kunna försörja sig själva.
Vi kräver att all privatiserad verksamhet tas tillbaka till kommunen och att
verksamheterna får den budget som motsvarar behoven.

Lars-Olof Törnberg
Undersköterska
och 3:e namn på K:s valsedel

Sex timmars arbetsdag
Sex timmars arbetsdag som heltidsmått, eller
30-timmarsvecka, gör slut på deltider,
timanställningar och höga sjukskrivningstal.
Vill vi ha bra skolor, vård och omsorger även
i framtiden, måste ungdomar kunna lita på att
de får meningsfulla jobb och bra arbetsvillkor.
Annars söker de sig inte till vård- och lärarutbildningar. Sex timmars arbetsdag är viktigt för
jämställdheten. Det ger alla, som i dag tvingas
arbeta deltid, heltidslön och heltidspension.

Lisa Magnusson
Administratör och 6:e namn på K:s valsedel

Ingela Eriksson Thelin
Pensionerat tvättbiträde och 4:e namn på K:s valsedel

En värdig äldreomsorg
Alla som vill ska få en plats på äldreboende. De som väljer att bo kvar i
sina hem ska kunna få den omsorg de
behöver. För att minska ensamheten
behövs äldreboenden med både
aktiviteter och restaurang, dit alla
äldre är välkomna att äta god mat och
umgås. Vi kräver en jämlik
äldreomsorg. Bort med Rut-bidrag,
bort med privata hemtjänstbolag och
bort med privatägda äldreboenden,
som gör det möjligt för dem med hög
pension att köpa sig bättre omsorg.

Privatisering ger sämre arbetsvillkor
Vid varje upphandling riskerar de
anställda att förlora jobbet eller få sämre
arbetsvillkor och lön. Det vet de som
kör buss, hämtar sopor, arbetar i köken
och städar kommunens lokaler. I den
privatiserade skolan och äldreomsorgen
arbetar fler utan utbildning, vilket ger
sämre undervisning och vård. Det räcker
inte att bara säga Nej till vinsterna.
Skattefinansierad verksamhet ska utföras av kommunen och ha
kommunala villkor och förmåner.

Birgitta Ödlund
Pensionerad förskollärare
och 8:e namn på K:s valsedel

Barnen är viktigast
Det segregerande skolvalet, skolpengen och
friskolesystemet måste avskaffas om alla barn
ska få gå i en bra skola. Barnomsorg och skola
kan inte drivas som en industri. För att små
barn ska känna sig trygga måste byggandet av
storförskolor stoppas och antalet barn i barngrupperna minskas.
Lärarna behöver befrias från administrativt
arbete för att få mer tid för eleverna. Inför
kostnadsfritt körkort på gymnasiet och betald
praktik på yrkesprogrammen.
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Öka den kommunala demokratin!
Låt behoven styra budgeten!
Inför sex timmars arbetsdag!
Stoppa privatiseringarna!
Inför gratis kollektivtrafik!
Låt Alingsåshem bygga bort
bostadsbristen!

Vi är motståndets röst!
Sverige är inte längre de förtrycktas röst i världen, en röst för fred, frihet och
rättvisa. Nu är det Nato-medlemskap, militär upprustning, nedskärningar i
välfärden och försämrad demokrati som gäller.
Kapitalismen skapar allt djupare ekonomiska kriser, ett klimat i sammanbrott
och växande samhällsklyftor. Sverige har blivit det miljardärtätaste landet i
världen, samtidigt som den stora majoriteten får sämre ekonomi och hårdare
livsvillkor.
Därför uppmanar vi alla som vill se en annan värld, att gemensamt ta upp
kampen för demokrati och jämlikhet, för fred och en rättvis lösning på
klimatkrisen - för ett socialistiskt samhälle som bygger på solidaritet och rättvisa.

Rösta på Kommunistiska Partiet!
Vi utnyttjar våra mandat efter bästa förmåga. Men det parlamentariska får
ingen livskraft utan att vanliga människor kämpar för sina intressen, för trygga
anställningar, rätten till en bostad och en bra utbildning, vård och omsorg.
Därför behöver vi dig! På arbetsplatserna, i bostadsområdena och på gatorna.
Tillsammans ska vi göra våra röster hörda!

Kommunistiska Partiet
ALINGSÅS

