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SJUKVÅRDSPARTIET – PITEÅ

Du är viktig – var med och bestäm
Sjukvårdspartiets gruppledare i kommunfullmäktige har ordet
Politiken måste befrias från prestige
och följa med i samhällsutvecklingen
– inte bara i ord utan också i handling.
Sjukvårdspartiet är ett blockpolitiskt
obundet parti. Vår politik växer fram och
formas av alla de människor som engagerar sig och i den verklighet vi lever i just
nu. Kommunens kärnverksamheter ska
vara högprioriterade områden: skolan,
vården och omsorgen. Det är ett löfte från
oss – inte bara i ord utan också i handling.
I Piteå lokalavdelning har vi ett mycket
stort engagemang och vi hoppas givetvis
på ett förnyat förtroende från väljarna.

Skola, vård och omsorg
Våra hjärtefrågor
Ett gott bemötande och en trygg brukare
ska vara kärnan i omvårdnaden
Varje individ ska ha en meningsfull vardag…

Piteå kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare
Personalresurserna måste anpassas till de faktiska behoven…

Vi lägger inte ner några byaskolor
En levande landsbygd…

Bygg fler hyresrätter ute i byarna
Hela kommunen ska leva…

Företagen
Ett bra företagsklimat är grunden till vår välfärd…

Kultur och fritid
Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar hälsa och tillväxt…
MARTIN ÅSTRÖM
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VAL TILL KOMM

UNFULLMÄKT

IGE

Du kan personr
östa genom att
sätta ett kryss
du helst vill sk
för den kandida
a bli vald. Du ka
t
n inte personr
östa på fler än
eller någon an
en
nan kandidat än
de som står ne
dan.
1. Johnny Åströ
m, Maskinteknik
er, Rosvik
2. Martin Åströ
m, Bergmaterial
ingenjör, Rosv
3. Monika Karls
ik
son, Undersköt
erska, Piteå
4. Malin Marks
tröm, Undersk
öterska, Piteå
5. Anton Marks
tröm, Metallar
betare, Piteå
6. Ewa Åström,
Affärsbiträde,
Rosvik
7. Peter Sundstr
öm, Snickare, Pit
eå
8. Olivia Marks
tröm, Studeran
de, Piteå
9. Tommy Bje
rnhagen, Perso
nlig assistent,
10. Jeanette Ås
Rosvik
tröm, Teknisk ko
nsult, Rosvik
11. Henry Larss
on, Pensionär,
Piteå
12. Ann-Chris
tin Åström, Sp
ecialistsjukskö
13. Karin Ande
terska, Rosvik
rsson, Sjukskö
terska, Rosvik

MONIKA KARLSSON
Nr. 3 på kommunvalsedeln

PITEÅ
0193-11812

Sjukvårdspartiet i Piteå
Johnny Åström, gruppledare
070-333 04 33
jonny.st@telia.com

Fler pedagoger och ändamålsenliga lokaler i förskola
och grundskola

Postadress:

Alla barn ska vara trygga…

Fler mötesplatser för ungdomar
Ungdomarna är vår framtid…

Lokalproducerad mat i skola och omsorg
Ingen plats för plast…
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Sjukvårdspartiet i Piteå
C/O Johnny Åström
Ängsvägen 17, 945 33 ROSVIK

Rösta på Sjukvårdspartiet
i kommun- och regionval!
Vill du vara med och forma Piteås framtid?
Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Webbadress:
MALIN MARKSTRÖM

www.sjukvardspartiet.nu
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