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Pajala – Möjligheternas kommun 

PAJALA – SJUKVÅRDSPARTIET

Sjukvårdspartiet – Ditt parti i Pajala
Här finns utrymme för turistakti-
viteter sommar som vinter som väl 
genomtänkta blir en framtidsnäring.

Vi är en rik kommun med skogar, 
malmen och duktiga människor som 
vi måste ta till vara och skapa förut-
sättningar för framtiden.

Sjukvårdspartiet i Pajala kommun 
sätter människan i centrum,

Medborgarna skall vara med och 
utveckla alla delar av kommunen.

Barnomsorg och skola
Sjukvårdspartiet värnar om att barnomsorg 
och skola ska finnas i alla kommundelar 
där det finns underlag för det.

Näringslivet
Pajala är som bekant i botten på närings-
livsbarometern. Sjukvårdspartiet vill vända 
den trenden genom att ta vara på den 
turistutveckling som påbörjats i kommu-
nen. Vi måste skapa avgörande förutsätt-
ningar för de som verkar och arbetar inom 
turistnäringen.

Pajala-Möjligheternas Kommun.
Sjukvårdspartiet - Ditt parti i Pajala
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Sjukvårdspartiet ska verka för att:
• Järnvägsförbindelser byggs till gruvom-

rådena i kommunen vilket även skulle 
gagna skogsbruket såväl som miljön.

• Goda kommunikationer skapas mellan 
byarna och centralorten.

• Kommunala skattefinansierade uppdrag 
konkurrensutsätts såsom sop- 
hanteringen och andra servicearbeten.

• Satsningar på byggande av bostäder 
görs i den takt som behov uppstår och 
att det inte bara i sker i centralorten 
Pajala.

• Pajala är en trygg kommun att bo i, 
både för unga och äldre.

Lägg din röst på Sjukvårdspartiet för Pajala 
kommuns och Regionens bästa

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Pajalas framtid? 

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Pajala
Lennart Ojanlatva, ordförande
070-343 74 18
lennart.ojanlatva@telia.com
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Pajala
C/O Lennart Ojanlatva
Fack 16, 980 63 Kangos
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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Sjukpartiets hjärtefråga är och har under 
de senaste 12 åren varit äldreomsorgen, 
vården av de äldre och sjuka i vår kom-
mun.

• Sjukvårdspartiet är för en decentralise-
rad vård och boende för de äldre. De 
anhöriga ska kunna besöka sina nära 
och kära utan att behöva åka tiotals mil 
där allmänna kommunikationer saknas.

• Sjukvårdspartiet är det enda partiet i 
Pajala kommun som är emot nedlägg-
ning av de befintliga äldreboendena. Vi 
vill utveckla äldreboendena i Tärendö, 
Korpilombolo och Junosuando.

• Sjukvårdspartiet värnar även om de 
arbetstillfällen som äldreboendena ger 
vilket gynnar byarnas överlevnad.


