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Möligheternas kommun skapar vi tillsammans!

Några av våra kandidater i valet till kommun, landsting och riksdag

Valdagen närmar sig med raska steg 

Valet handlar om vilket slags samhälle och värld vi vill leva i. Ett 
samhälle för alla, eller bara för de starka. Vi Socialdemokrater vill 
ha ett samhälle som bygger på solidaritet och rättvisa. 

Vaggeryds kommun är en bra kommun! Det finns en stark entre-
prenörsanda, ett gynnsamt kommunikationsläge och omväxlande 
natur som ger möjligheter till gott boende och rekreation.

Men många människor i vår kommun har under de senaste 
åren drabbats hårt av arbetslöshet. Detta gäller särskilt våra 
ungdomar och detta i ett läge när stora ungdomskullar lämnar 
gymnasieskolan. Skolresultaten i grundskolan har försämrats. 
Våra äldre har drabbats när möjligheter till social samvaro, terapi 
och rehabilitering tagits bort inom äldreomsorgen.

Vi Socialdemokrater vill vända utvecklingen!
Vi Socialdemokrater i Vaggeryds kommun vill ha Ditt stöd för att 
göra Vaggeryds kommun ännu bättre. 

Fler jobb betyder bättre ekonomi 
Då kan vi höja kvaliteten i vården skolan och omsorgen – och 
minska de ökande klyftorna. Det är smartare att lösa problem 

tillsammans än att ställa yngre mot äldre, sjuka mot friska, män 
mot kvinnor och arbetslösa mot dem som har jobb. 

Den 19 september är det val
Då avgör Du vem som ska styra i riksdag, landsting och kommun 
de kommande fyra åren. 

 
Carina Ödebrink
Ordförande Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun
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Politik är att vilja!
Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun har antagit ett 
kommunalt politiskt handlingsprogram. Det beskriver 
vad vi tycker är angeläget och vilken inriktning vi ser 
för de kommande fyra åren.

I detta nummer presenterar vi delar av vårt hand-
linsprogram. Vill Du läsa vår valplattform i sin helhet 
hittar Du den på vår hemsida: s-info.se/vaggeryd. Vi 
har också tagit fram en kortversion som kommer att 
finnas tillgänglig i våra valstugor.

Barn och unga
Vi vill:

 Införa 0-taxa i kommunens idrottsanläggningar
 för barn och ungdomar

 Skapa en ungdomsgård med varierat utbud och
 generösa öppettider

 Öka resurserna för fältverksamhet för att stärka
 stödet för ungdomar

 Återskapa ungdomsrådet

 Skapa en familjecentral för småbarnsföräldrar 
 i Skillingaryd

Skolan och det livslånga lärandet
Vi vill:

 Ha en förskola med hög kvalitet och god
 personaltäthet

 Att särskilda resurser tillförs grundskolan för att
 höja elevernas resultat

 Stärka vuxenutbildningen och komvux
 Tillföra fritidshemmen resurser för att erbjuda

 läxhjälp

En familjecentral i Skillingaryd

Tillbyggnaden av Fenix ska bli ett lyft för kulturlivet

Kultur och fritid
Vi vill:

 Öka bidragen till föreningsliv och studieförbund
 Stärka studieförbundens roll i det viktiga arbetet

 med bildning, integration och livslångt lärande
 Att Fenix 2 ska bli ett verkligt lyft för kulturlivet i

 kommunen! Därför behövs en genomtänkt
 kulturstrategi och ökade ekonomiska resurser
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Trygghet för äldre och funktionshindrade
Vi vill:

 Skapa dagverksamhet för våra äldre, där det
 erbjuds social samvaro, sysselsättning och träning

 Återskapa gruppbostäder för våra
 funktionshindrade

 Att parboendeprincipen ska gälla på särskilda
 boenden

 Öka anslaget för matinköp. Under helger ska 
 2 alternativa rätter erbjudas

 Utöka antalet platser med 3-4 för personer med
 senildemens

Näringsliv
Vi vill:

 Stärka samarbetet mellan kommunen och
 näringslivet

 Tillsammans med näringsliv och fackliga
 organisationer skapa bransch- traineeprogram,
 främst riktat mot ungdomar och invandrare

 Tillsammans med näringslivet utveckla servicen
 för nyetablering av företagande

Arbetsliv
Vi vill:

 Stärka det facklig-politiska samarbetet
 Utveckla och förbättra personalpolitiken.

 Kommunen är en stor arbetsgivare och ska vara 
 ett föredöme.

 Kommunens anställda ska erbjudas heltid
 Anta Kommunals utmaning om

 Mönsterarbetsplatser

Alla anställda, som så önskar, ska ebjudas heltid

Boende
Vi vill:

 Att strandskyddslagen ska gälla vid strandnära
 bebyggelse

 Bygga en gång- och cykelbro över Hjortsjön
 Att Skillingaryds skjutfält inte ska tillåtas att störa

 kommunens utveckling utanför skjutfältets gränser
 Ha ett starkt och välskött kommunalt

 bostadsbolag och att Vaggeryds Energi ska ägas av
 kommuninvånarna

Infrarastruktur och kommunikationer
Vi vill:

 Ha tätare turer i kollektivtrafiken. 
Halvtimmestrafik morgon och kväll. Timtrafik i övrigt 
fram till kl 23 på fredagar och lördagar till 01.00

 Tillsammans med ”byalag” utveckla möjligheterna 
till kompletterande kollektivtrafik på landsbygden

 Aktivt arbeta för en elektrifiering av järnvägen 
Värnamo-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö

 Fortsätta investeringarna i bredband, i tätorter och 
särskilt på landsbygden
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S-listan

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

Berry Lilja

Carina Öderbrink

Magnus Dauhn

Anita Chestersson

Reine Frisk

Ann-Christin Hallinder

Kenth Williamsson

Ulrika Åberg

Mikael Juul

Jenny Lilja

Roger Ödebrink

Malin Claesson

Besim Matoshi

Ingegerd Ohlsson

Martin Gunnarsson

Annelie Borgström

Jan Gustafsson

Johanna Gustavsson

Benkt Johansson

Monica Andersson

Sören Ståhlgren

Sonja Kling

Brahim Peci

Ingeborg Palm

Ingemar Karlsson
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S-listan

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

Sonia Tencic

Bernt Ekfeldt

Marianne Gustavsson

Boine Rundbäck

Serif Jusufovic

Susanne Kronqvist

Ove Ågren

Mirsad Hoxha

Katarina Gustavsson

Bengt Fälth

Eva Kursten

Anders Ingner

Björn Edvinsson

Joy Kanyange

Roland Svensson

Bekim Matoshi

Monica Sporrong

Harald Andersson

Håkan Gustavsson

Per-Jonny Krohn

Politik gör skillnad – Vi vill mer!
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Broderskapslistan

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

Kenneth Åberg

Lars-Erik Joakimsson

Helena Erlandsson

Anette Gunnarsson

Tuula Ingner

Seth Andersson

Maj-Britt Johansson

Thomas Jonsson

Robert Alkemark

Bengt Sandahl

Bo Josefsson

Kerstin Hultsbo

Inger Fröding

Gullvi Alkemark

Ulla Andersson

Helén Rydmarker

Thomas Strand

Thorbjörn Gunnarsson

Jan-Erik Andersson
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Under valrörelsen kan du träffa våra Social-
demokratiska kandidater till kommun, lands-
ting och riksdag. Här kan du ställa dina frågor 
och framföra dina synpunkter. I valstugan 
finns också valsedlar och övrig information.
Vi kommer också att ha ett lotteri på våra 
valstugor i Skillingaryd och Vaggeryd.
Lotterna kostar 100 kronor styck. Så för en 
hundralapp kan du bli ägare till en praktiskt 
taget helt ny friggebod!

Vinn en valstuga!
Besök våra valstugor i Skillingaryd och Vaggeryd

Förtidsröstning från den 1 september
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta 
i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken 
röstningslokal som helst i hela landet. I Vaggeryds kommun 
kan du förtidsrösta på biblioteken, i Skillingaryd och Fenix 
kunskapscentrum.
Särskild röstmottagning kommer också att ske på valsöndagen 
den 19 september i Bondstorp, Hagshult, Tofteryd och Åker

Du måste ta med dig röstkort och id-handling för att 
förtidsrösta.

Här kan du förtidsrösta i Vaggeryds kommun:

Fenix kommunbibliotek

 Mån Tis Ons Tors  Fre Lör
30/8-5/9   10-19 10-17 10-17
6/9-12/9 10-19 10-20 10-19 10-17 10-17
13/9-19/9 10-19 10-20 10-19 10-17 10-17 10-14

Biblioteket i Skillingehus

 Mån Tis Ons Tors  Fre Lör
30/8-5/9   10-19 10-19 10-12
     15-18
6/9-12/9 10-19 10-19 10-19 10-19 10-12
     15-18
13/9-19/9 10-19 10-19 10-19 10-19 10-12 
     15-18 10-14

Söndagen den 19 september: 10-12, 13-16

Mer information om öppettider och platser för särskild 
röstmottagning finns på: 
www.val.se eller på www.vaggeryd.se

Miljö
Vi vill:

 Ha en fortsatt utbyggnad och kommunalt ägande
 av vår fjärrvärme

 Öka andelen ekologiska och närproducerade
 livsmedel i kommunens kök

 Stimulera till inköp av elbilar för tjänsteresor inom
 kommunens verksamheter

 Tillsammans med regionen arbeta för att få fram
 tillräckliga mängder biogas och att inrätta
 tankställen i kommunen

Välfärd

Vi vill:
Välfärd handlar till stora delar om förskola, skola, vård 
och omsorg. Men välfärd handlar om betydligt mer: 
Möjligheter till ett rikt och varierat boende, kultur- och 
fritidsliv, kollektivtrafik och att vi använder naturens 
resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

För oss Socialdemokrater är det mångkulturella 
samhället en möjlighet som berikar och utvecklar oss 
som människor och samhället i stort.

Välfärd är det samhälle vi tillsammans bygger som låter 
alla människor komma till sin rätt. Vår politik handlar 
inte bara om mig själv och mitt eget, utan också om 
vad vi kan göra för varandra. Det skapar trygghet och 
leder till ökad frihet för människor i ett starkt samhälle 
för alla!
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Kom med i vårt fackeltåg och 
avsluta valrörelsen

Lördagen den 18 
september

Samling 18.30 på 
Slätten i Vaggeryd

Medverkan av 
musikkåren Lyran

Vi går till Knutpunkten där mötet avslutas 
med korta appeller av Thomas Strand 

och Anneli Borgström, riksdagskandidater

Vi vill ha dina frågor och veta vad du tycker!
I samband med valupptakten i Vaggeryd besökte en 
väljare vår valstuga och hade med sig några skriftliga 
frågor. Vi tycker de var angelägna och vill därför sprida 
dem till fler.
- Kan ni tänka er att höja skatten och öronmärka 
pengarna för vård, skola och omsorg?
Ja, absolut, om det skulle behövas.
- Tänker ni öka personaltätheten inom förskola, vård 
och omsorg?
Ja, vi är mycket bekymrade över inte minst de 
nedskärningar som gjorts under mandatperioden och 
då inte minst inom äldreomsorgen.  
- Vad vill ni göra för att förbättra matkvaliteten? 
(inom kommunens verksamheter).
Vi anvisar 1 mkr för att höja kvaliteten på maten inom 
äldreomsorgen. Vi avsätter också pengar för att utreda 
frågor kring tillagning, transporter och vidareutbildning 
för vår kökspersonal.

Vad har Du för frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Dina kandidater till kommun, landsting och riksdag

Berry Lilja, kommunalrådskandidat, Thomas Strand, riksdagskandidat, Anneli Borgström, riksdagskandidat, 
Carina Ödebrink, landstingsrådskandidat


