
NYHETSBREV fRåN SocialdEmokRaTERNa i VaggERYdS kommuN
Ansvarig utgivare: Carina Ödebrink April 2010

Demonstrera 1:a maj i Skillingaryd
Välkommen till 1:a maj-demonstration tillsammans

med Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun
I år demonstrerar vi för:

JOBB OCH NYA MÖJLIGHETER
Byt regering 2010

Tal av: Tomas Eneroth
riksdagsledamot och näringspolitisk talesman

Samling i Vasaparken i Skillingaryd 09.00 OBS Tiden! Demonstrationståget går 09.30

Medverkan av Musikkåren Lyran & Drillflickorna. Sång och Musik av Fartygsorkestern

Demonstrationståget går i år till Slätten. Mötet kommer att hållas i anslutning till marknaden 
bredvid f.d militärmuseet och börjar ca. 10.15

Välkomna till spikarmöte inför 1:a maj, torsdagen 29 april kl. 17.00
Folkets Hus, Vaggeryd

Har du förslag på lokala demonstrationsparoller? Ta med dem!

Korta appeller av Thomas Strand  Carina Ödebrink Berry Lilja Annelie Borgström

www.s-info.se/vaggeryd



Socialdemokraterna är många
men vi vill bli fler

Yes we can – tillsammans
Nu finns vi också på facebook.
Har du varit inne på vår lokala hemsida, s-info.se/
vaggeryd? Här får du veta vad som är på gång i 
partiet, kontaktuppgifter, gästbok m.m. Vi lägger 
ut allt aktuellt material här.
Nu finns vi också på facebook. Sök på Yes we can 
– tillsammans så hittar du vår 
lokala s-grupp. Tanken är att gruppen ska vara en 
mötesplats för dig som vill hålla kontakten med 
oss lokalt och också föra fram dina tankar och 
synpunkter. 
Yes we can – tillsammans blir vår virtuella valstuga 
i valrörelsen.

I november 2009 sålde staten genom Apoteket 
AB ut 466 apotek. Tre av de fyra köparna var 
riskkapitalbolag. Riskkapitalbolagens affärsidé är att 
köpa upp bolag och sen sälja dem till ett högre pris 
efter några år, snittet ligger på fyra år.
Efter att monopolet avskaffats säljs nu receptfria 
mediciner på bensinstationer, matvaruaffärer, men 
till ett högre pris än tidigare.
I genomsnitt har priserna ökat med elva procent, 
men priset på Alvedon 20 pack tabletter har stigit 
med hela fyrtio procent! 
Kostnaden för receptbelagda läkemedel finansie-
ras till åttio procent med skattemedel. Monopolet 
Apoteket AB garanterade en mycket säker läke-
medelshantering och fungerade också prispressande, 
för konsumenterna och för staten. 
Utförsäljningen av Apoteket AB visar att regeringen 
Reinfeldt vill sälja ut och privatisera, till vilket pris 
som helst. Men priset blir högt för oss som patienter, 
konsumenter och skattebetalare. 

Privata apotek – dyra mediciner

Sällan har skälen varit så många att demonstrera 
1: Maj som i år. I år gäller det jobben, möjligheten 
till utbildning och en andra chans. Det gäller 
orättvisorna som skapats mellan grupper och 
individer i samhället. Ungdomar, pensionärer, sjuka 
och arbetslösa har fått betala ett högt pris med fyra 
år av borgerlig regering. 
Årets demonstration handlar också om att våra 
ungdomar skall återfå framtidstro och ges möjligheter 
till jobb och utbildning. Årets 1:a Maj måste också 
vara en manifestation mot främlingsfientlighet och 
oförstånd!

Vi demonstrerar för de funktionshindrade, deras 
anhöriga och personal och emot privatiseringen av 
personlig assistans.

Vi demonstrerar för de äldre och emot 
nedskärningarna inom äldreomsorgen.

Vi demonstrerar för våra ungdomar och 
emot neddragningar till föreningslivet och 
ungdomsgårdar.

Vi demonstrerar för våra kulturarvsföreningar och 
emot minskade anslag.

Vi demonstrerar för att vi skall få en ny majoritet 
i Vaggeryds kommun, en majoritet som önskar 
återskapa tillit och tilltro gentemot vårt lokala 
näringsliv.

Vi demonstrerar för att värna strandskyddet och 
mot försök till ett fundamentalistiskt kommunalt 
upphävande. 

Vi demonstrerar för rättvisa, frihet och solidaritet 
och emot främlingsfientlighet och rädsla.

Vi Socialdemokrater vet att tillsammans kan vi 
bättre, slut upp i tåget, alla skall med.   

Vill du läsa mer om vår politik så hittar du vår
hemsida på: www.s-info.se/vaggeryd
Vill du bli medlem kan du anmäla dig på
hemsidan eller kontakta:

Ann-Christin Hallinder
0370-714 44, ankihallinder@navnet.se
Carina Ödebrink
070-217 60 76, carina.odebrink@navnet.se

www.s-info.se/vaggeryd


