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Valmanifest Övertorneå 
Sjukvårdspartiet 2018
En stark demokrati ger delaktighet 
och medborgarinflytande där alla 
beaktas. Vi vill skapa förutsättningar 
för en god folkhälsa. Mångfald och 
tolerans skapar en stark kommun där 
alla känner sig välkomna.

Vård och omsorg
Boendemiljön för seniorerna i hela kom-
munen är viktig. Polgården och Älvgården 
skall byggas om till seniorboenden med 
tillgänglighetsanpassade lägenheter. Vid 
behov ska det även byggas ett liknande 
boende i de södra delarna av kommunen.

Barn och unga
Skolmiljön är viktig för såväl elever som 
personal, vi tror på hälsofrämjande under-
visning och utemiljö.

Behovet av ytterligare cykelvägar i kom-
munen behöver ses över och det behövs 
byggas fler, för ökad trafiksäkerhet och 
säkrare skolvägar.

Näringsliv och tillväxt
• Synen på lokala företag måste bli mer 

positiv och det måste kontinuerligt föras 
dialoger mellan kommun och närings-
liv. 

• Kommunen måste öka det gränsöver-
skridande samarbetet samt underlätta 
och inspirera etableringar av nya före-
tag.

• Utlysta upphandlingar måste bli  
tydligare.

• Det måste bli lägre bygglovstaxor för att 
främja byggnationer.

• Statliga jobb ska återkrävas för att ge 
bättre möjlighet för de unga att bo kvar 
i kommunen.

Kultur och föreningslivet
• Fortsätta projekt ”2020” för en trivsam-

mare kommun, skapa ett kulturens 
hus, bygga bowlinghall och rusta upp 
sporthallen är prioriterade områden.

• Det måste även bli en rättvisare fördel-
ning av föreningsstödet.

• Kulturskolan ska utvecklas ytterligare.

Kommunen som arbetsgivare
• Arbetsmiljön måste bli bättre och verk-

samheterna måste kvalitetssäkras.
• Alla lediga tjänster ska utannonserats.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1. Tomas Vedestig, Handledare, Övertorneå 2. Siv Maaherra, Distriktssjuksköterska, Övertorneå 3. Yvonne Kangas, Undersköterska, Juoksengi 4. Åke Fagervall, F.d. Lärare, Pello 5. Johan Kummu, Arbetsledare, Övertorneå 6. Ole Lampinen, Ingenjör, Svanstein 7. Magnus Pettersson, VA-maskinist, Svanstein 8. Knut Omark, Företagare, Övertorneå 9. Maire Nyström, Sjuksköterska, Övertorneå10. Peter Jakobsson, Utbildare, Övertorneå11. Erkki Bergman, Slöjdlärare, Pello12. Malin Andersson, Vik. Vårdbiträde, Juoksengi13. Stefan Kangas, Vaktmästare, Juoksengi14. Simon Kangas, Vaktmästare, Juoksengi15. Päivi Kilpeläinen, Undersköterska, Övertorneå16. Kurt Juntti, Ingenjör, Övertorneå17. Linnea Nuuksujärvi, Undersköterska, Aapua18. Gunnar Björk, Major, Risudden19. Hardy Rebane, Brandman, Övertorneå20. David Uusitalo, Industriarbetare, Övertorneå 

ÖVERTORNEÅ
0193-11889

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

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
Ole Lampinen, ordförande
070-588 50 38
ole@lampinen.be
Postadress:

Sjukvårdspartiet i Övertorneå
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9, 957 94 Övertorneå
Webbadress:

www.sjukvardspartiet.nu
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