(K)om igen!
Rösta på Kommunistiska Partiet

VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKTIGE

Du kan personrö
sta
helst vill ska bli vald genom att sätta ett kryss för den
kandidat du
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1 Yngve Berlin
2 Britt-Marie Kjel
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Lysekil behöver
en ärlig opposition
Höjda arvoden och färre ledarmöten i nämnderna är tänkt att
begränsa oppositionen och skapa nedskärningsbenägna kommunpolitiker.
Viktigt med opposition på bred front
De ekonomiska villkoren för landets kommuner styrs och stryps
allt mer via kapitalets tankesmedjor och klassklyftorna vidgas i
dramatiskt tempo.
Lika fräcka och framfusiga som överklassen är för sina egoistiska intressen måste arbetare, gamla som unga bli för sina
gemensamma intressen.
Därför är det är viktigt att vi i (K) får det ökade stöd vi behöver
för att komma till tals på alla nivåer i kommunens beslutsprocess för att stödja en sådan rörelse.

Kommunens personal måste få arbetsro
Höja politikerarvoden, chefs och kommunalrådslöner motiverades med behovet av kompetent personal. Men det är personalen i kommunens basverksamheter som är förutsättningen för
att lokalsamhället skall fungera.
Det finns en skrämmande brist på respekt för yrkesgrupper
inom vård och omsorg hos många ledande politiker idag.
Vi i (K) kommer fortsatt att kämpa för bättre villkor för kommunens anställda. 30-timmars arbetsvecka med full lön för
anställda i vården är en absolut nödvändighet.
Ökad personaltäthet i arbetet med att möta ungdomen i vardagen är en ren besparingsåtgärd.

begränsade utbudet. Ideella föreningar kan inte dra hela lasset
för att motverka negativ gängbildning.
Det kan aldrig vara klokt att låta berusade kroggäster stå för
”vuxenkontakten” med ungdomar som flippat ut och demonstrerar sin existens på ett destruktivt sätt.
Ett samhälle med konkurrens och utslagning inbyggt i systemet kan aldrig svära sig fri från en viss desperation från de som
känner sig utanför.
Både rasister och kriminella, fiskar i dessa vatten och får
napp. Här är vi i (K) verkligen för ett fiskeförbud.
För övrigt tycker jag att den misskötta FOODIA-fastigheten
borde konfiskeras. Boende för äldre och yngre är vettigare än
fastighetsspekulation.

RÖSTA PÅ
KOMMUNISTISKA
PARTIET I LYSEKIL

Exklusiv sommaridyll för överklass eller levande stad
Lysekils bostadsproblem är en spegelbild av det klassamhälle
vi lever i. Vissa människor är så svinrika att de kan köpa dyra
exklusiva bostäder för sommarboende. Bostäder en vanlig
barnfamilj och aldrig i livet en fattigpensionär ens kan komma i
närheten av för sitt åretruntboende.
Kommunen skall inte understödja en sådan utvekling. Vi skall
inte sälja vår mark till privata exploatörer. Behoven, inte profiten
skall styra bostadsbyggandet och det kommunala bostadsbolaget måste kräva mantalsskrivning i sina hyreskontrakt.
Privatiseringen av 57 attraktiva kommunalägda hyresrätter
i Fridhem var skamlig. Skamlig var även tystnaden från övriga
partier i fullmäktige.

Fiskeförbud: Stoppa de som fiskar i grumligt vatten
Alla ungdomar som bor i kommunen måste garanteras trygg
uppväxt, bra skola och vettiga fritidsmöjligheter. Att fungerande
fritidsgårdar och fältarbetare saknats i många år påverkar naturligtvis möjligheten att nå de ungdomar som inte platsat in i det

Yngve Berlin

Ordinarie i Kommunstyrelsen
1:a namn på K:s vallista

5 VIKTIGA FRÅGOR FÖR OSS
Dyrt att spara på förebyggande för ungdom
Vi varnade redan på nittiotalet för nedrustningen av den förebyggande verksamhet för ungdomar i kommunen. För att ”motverka negativ gängbildning” och
skapa positiva mötesplatser har vi därför krävt satsningar på fältassistenter och
ungdomsgårdar i alla kommundelar. Vid sidan av ett levande föreningsliv, måste
det finnas positiva alternativ för ”föreningslös” ungdom.
Det är inte lösningen på hela problematiken, men vi vet av erfarenhet att
socialnämnden inte kan spara bort den sociala oron. Minskade resurser leder till
ökade problem och ökat utrymme för batonghögern!
Maria Ahlström
är lärare och 5:e namn på K:s vallista

Äldreboende i Lysekil

Arbetsro för personalen

Det är självklart att det ska byggas efter behov även för
vanliga pensionärer i Lysekil. Det behövs olika sorters
trygga kollektiva äldreboenden för människor som önskar
social samvaro och trygghet.
Är det för mycket begärt att Lysekilsbor som med allt för
låga löner arbetet hela sitt liv och därför i många fall fått en
usel pension ska kunna känna sig
trygga i sitt boende?
Vi är många som inte vill bo ensamma utan önskar ett boende, till
rimliga kostnader, tillsammans med
andra i kommunal regi.
Varför inte konfiskera den
misskötta ”Foodia”-byggnaden i
Södra hamnen och bygg ett tryggt
boende med service för äldre
Lysekilsbor!

Tänk om fler politiker hade gjort som (K) och lyssnat på
vad vi som arbetar tycker.
Då hade vi sluppit alla onödiga nedskärningar och omorganisationer och fått lite arbetsro.
Jag tycker att vårdarbetet måste göras mer attraktivt
både med bättre arbetsvillkor och högre lön. En åtgärd för
att göra arbetet mer attraktivt och mindre slitsamt vore att
sänka heltidsmåttet till 30 timmar
i veckan istället för att spara på
personalens bekostnad.
Det verkar som nedskärningspolitikerna inte förstår vilket viktigt
arbete vi inom äldrevården utför.
Därför behövs det fler kommunister
i fullmäktige.

Britt-Marie Kjellgren

Peter Andreasson

är ordinarie i Socialnämnden och 2:a namn på K:s vallista

är undersköterska i hemtjänsten och 8:e namn på K:s vallista

Miljö och arbete

Sluta spara på gamla

Vi är bestämt motståndare till att Lysekil än mer blir en
delårsstad, där ungdomen tvingas flytta ut och förmögna
delårsboende flyttar in. Vi måste ha verksamheter som ger
arbetstillfällen och inkomster till människor året runt.
Att riva upp järnvägen kan bli början på avindustrialisering
av Södra hamnen.
Vi anser att det mest miljövettiga
är att frakta gods med elektrifierad
järnväg. Kombinationen Sjöfrakt-Hamn-Järnväg är en tillgång
Lysekil måste värna för miljöns
skull, men också för arbetstillfällena.
Fraktmarknaden måste anpassas
till miljökraven - inte tvärt om.

Vi Kommunister är emot de ständiga nedskärningarna i
vård och omsorg. Hur tänker de partier som riktar dessa
åtgärder mot de svagaste i samhället, äldre och vårdbehövande. Och vilken respekt har de för de som arbetar och
sliter i vården.
Skall vi ha ett humant samhälle måste vi faktiskt satsa
på både trygga boenden och på
hemtjänst och då måste vi utgå
från behoven inte från en trång
budgetram. Det borde vara självklart i ett samhälle som vill kalla sig
välfärdssamhälle och där miljardärernas antal blir fler för varje år.
Vi i (K) tar å det skarpaste avstånd från alla beslut att skära ned
och försämra vården i Lysekil.

Per-Gunnar Ahlström

Stig Berlin

är skeppare och 3:e namn på K:s vallista

är undersköterska och 4:e namn på K:s vallista

Fler och billigare
hyresrätter i Lysekil!

Var skall ungdomen ha råd att bo? Hur skall fattiga pensionärer kunna lösa sitt boende om marknaden får härja
fritt? Kommunen måste sluta att sälja sin attraktiva mark
till privata exploatörer. Det behövs inte fler lyxbostäder
för sommarboende. Det behövs hyresrätter!
Kommunens bostadsbolags uppgift måste vara att
skapa fler hyresrätter med överkomlig hyra. Men under
2016 sålde istället Bostadsbolaget över 50 av de mest
attraktiva lägenheterna på Fridhem. Detta för att finansiera färre än 20 lägenheter i centrum.
Kommunistiska Partiet krävde därför att bostadsbolaget
för att stoppa utförsäljning måste få finansiera nybygge
genom upplåning. Detta har fullmäktig nu beslutat trots

Ta kontakt med oss
0730-626513 (ring om du saknar valsedel)

att det stora oppositionspartiet röstade emot.
Kommunistiska Partiet
har även skrivit en motion
om förbud mot att hyra ut
bolagets lägenheter till icke
åretruntboende. Vi utgår
från att vi får fullmäktiges
majoritet med oss även i
den frågan. Fler än vi borde
anse att det är oacceptabelt.

Leif Ahl
ordinarie i Byggnadsnämnden och 6:e namn på (K):s vallista

Prenumera på Proletären

lysekil@kommunisterna.org

Om du vill att arbetare röster ska höras
i samhällsdebatten är en prenuemtation
på Proletären ett måste. Här är det din
verklighet och dina intressen som skildras.

kommunistiskapartietlysekil

www.proletaren.se/prenumeration

www.kommunisterna.org/lysekil

