Hej!
Vi tänker inte komma och störa dig
med att knacka på din dörr
Vi tänker inte heller ringa och försöka övertala dig att rösta
på oss.
Vi kommer naturligtvis gärna hem till dig och pratar politik,
men bara om du själv ber oss att komma.
Hälsningar
Vänsterpartiet Nynäshamn

Utveckla välfärden – värna miljön
Vänsterpartiet Nynäshamn arbetar för att försvara och utveckla välfärden i vår
kommun.
Vi vill att alla som bor och betalar skatt i kommunen ska kunna påverka
användningen av skattepengarna. Det blir omöjligt om verksamheter
privatiseras. Ett fåtal företags- och aktieägare ska inte kunna stoppa stora vinster
i egna fickor. Våra skatter ska gå till allas gemensamma välfärd, i alla delar av
kommunen.
Vi vill också att kommunen ska ta ett helhetsgrepp på all samhällsplanering. Allt
byggande ska leda till ett miljövänligare och klimatneutralare Nynäshamn.

Under den kommande mandatperioden tänker vi
bland annat arbeta för:
• Mer personal i förskola, skola och gymnasiet
• Färre barn i förskolegrupper och skolklasser
• Ökad personaltäthet inom förskola och skola
• Mer personal inom äldreomsorgen
• Ett långsiktigt och målmedvetet folkhälsoarbete
• Ingen utförsäljning av hyresrätter
• Att minst 800 hyreslägenheter ska byggas
• Att klimatneutralt byggande ska prioriteras
• Värna strandskyddet och tillgängligheten längs vattenlinjen i hela kommunen
• Tätare, säkrare och renare kollektivtrafik
• Bilfritt i Nynäshamns centrum
• Litteraturhus Nynäshamn ska invigas så snart som möjligt
• Att kulturen ska ingå som en självklar del i kommunens planering

Kom och träffa Vänsterpartiets
toppkandidater till Landstingfullmäktige
från södra Storstockholm

Lördagen den 11 september mellan 10 - 15
vid valstugan och
Stadshusplatsen (Banantorget) i Nynäshamn
Dagen avslutas med en

Gratiskonsert med
Mikael Wiehe

Arrangörer: Vänsterpartiets Landstingsgrupp, Vänsterpartiet i Nynäshamn, Haninge och ABF
Södertörn

Vi vill bygga världens
bästa välfärd!
Vill du bygga med oss?

Om du vill hjälpa till i valrörelsen eller veta mer om vår politik om vad vi tycker
och tänker, finns vi i ett informationstält under Skärgårdsdagen/Bomässan 2829/8 eller i valstugan på Fredsgatan efter den 20/8.
Du kan även nå oss på:
Telefon:

08-520 681 75

Fax och svarare:

08-520 172 42

E-post: nynashamn@vansterpartiet.se
Du kan också besöka vår valsida på Youtube:
http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
eller vår hemsida:
http://nynashamn.vansterpartiet.se/
Titta även in på partiets centrala hemsida:
http://www.vansterpartiet.se/

