
 Vi kräver förändring!
 … dom klarade INTE skolan

 … dom klarade INTE äldreomsorgen

 … dom klarade INTE arbetsmiljön

 … dom skapade en tystnadskultur

 … och dom förstår inte vad tillit är!
 
 

 Nu vänder vi skutan!
      • BÄTTRE skolresultat

      • BÄTTRE äldreomsorg

      • BÄTTRE personalpolitik

      • DU ska kunna lita på Gislaveds kommun

 
Låt oss tillsammans återerövra vår fina kommun!
 
RÖSTA PÅ MEDBORGARPARTIET
I KOMMUNALVALET!

Medborgarpartiet  
i Gislaved



   Medborgarpartiet kräver …

 • Medborgarförslag i kommunfullmäktige.

 • Ökad kvalité på den kommunala servicen.  

 • Fungerande budgetering.

 • Sunt förnuft ska råda.

 • Förhindra vänskapskorruption.

 

    * * * * *
 

 Samhällsutvecklingen i Gislaveds kommun 
 har stått stilla i 8 år. Det får vara slut med det! 
                                                                                        

   Medborgarpartiet har som mål att …

     • Verka för bättre kommunikationer och utveckla Järnvägen. 

     • Våra kommunala fastigheter ska användas och skötas.

     • Barn i skolan och äldre på boenden ska få äta närproducerat.  

        Det är bra för jordbruket, miljön och ökar vår lokala beredskap i kris. 

     • Verka för en ny badanläggning och en publikhall med hjälp  

        av lokala medfinansiärer. 

     • Verka för en polisstation i Gislaved.

 



I Gislaveds kommun är det bara 60% som klarar gymnasiet
(70% är snitt i Sverige). 

Medborgarpartiet kommer att satsa på skolan…
 • Fler legitimerade pedagoger (lärare).

 • Mindre barngrupper.

 • Förebygga utanförskap och mobbing.

 • Fler fritidsgårdar.

 • Gymnasieskolans yrkesprogram. 

 • Musikskolan skall ”finnas kvar” inom skolan.

    * * * * *

 De 50 tjänster som har skurits bort inom omsorgen i  
 Gislaveds kommun har bidragit till kraftiga försämringar
                                                                                        

Medborgarpartiet ska förbättra vård och omsorg... 
 • Lägg inte ner äldreboenden.

 • Äldre ska kunna bo kvar på sin hemort.

 • Generösare biståndsbedömningar.

 • Mer personal med rätt kompetens.

 • Bättre scheman, bort med delade turer i vården.

 • Personalen ska behärska svenska språket.

 Läs mer om vårt valprogram på: 
www.medborgarpartietigislaved.se



Vi är ett politiskt oberoende lokalt parti bestående av 
ansvarskännande invånare från alla delar av kommunen.

Bli medlem!

Sätt in 100kr på bankgironummer 5873-3528 
Märk med namn och telefonummer 
 
 
eller swisha 100kr till 1231958925 
märk med namn.

RÖSTA PÅ MEDBORGARPARTIET
I KOMMUNALVALET!

Vill du veta mer så ring Ruth Johanesson 072-232 31 74

Överst: Kerstin Jonsson, Kristina Adolfsson, Bo Eriksson, Majvor Lagerstedt, Curt Vang, Lise- Lotte Jonasson,  
Jan Erik Jansson, Monica Karlsson.
Mitten: Anette Josefsson, Barbro Carlsson, Jonny Petersson, Aida Hallaci, Malin Karlsson, Albin Dyberg,  
Curt Ekvall, Bo Larsson, Ruth Johannesson.
Nederst: Britt- Marie Fisk, Kjell Örtlund, Alf Mårtensson, Gull- Britt Jacobsson, Ing- Britt Lage, Anders Karlsson, 
Gerd Wallentin, Zarita Ekvall, Göte Uveborn. 


