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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 dem som står nedan.

1 Eija Stenberg Företagare, Mattila2 Pia Hulkoff Företagare, Korpikylä3 Björn U Syrén Jurist, Marielund4 Catarina Lindmark Företagare, Närsta5 Esa Paldanius Företagare, Centrum6 Arne Hällefors Pastor Emeritus, Kärrbäck7 Sven Kattilavaara F.d Företagare, Närsta8 Anders Kitti Administratör, Tjärhovet9 Barbro Bäckström Pensionär, Karungi10 Anette Liikamaa Radiotelegrafist, Centrum11 Kristian Benson Skolpersonal, Säivis12 Kurt Hulkoff Företagare, Korpikylä13 Åsa Hansson Snickare, Seskarö14 Rolf Fräki Fil. kand, Karungi15 Kaj Rundgren Företagare, Seskarö
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Haparanda – Sakfrågornas lösning  
är viktigare än den politiska ideologin

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

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Miksi äänestää Sjukvårdspartiet? 
•  Me emme kuulu mihinkään poliittiseen lohkoon vaan 

olemme riippumattomia. Tämä merkitsee sitä että ratkai-
semme asiakysymyksiä poliittista väriä riippumatta 

•  Yhteisiä verovarojamme tulee käyttää vastuullisesti 
•  Selkeys, rehellisyys ja läpinäkyvyys kaikessa poliittisessa työssä 
    ovat mottomme 
•  Tarvitsemme kehittyneen liiketoiminnan kasvun ja lisää 
    työmahdollisuuksia 
•  Tarvitsemme hyvin kehittynyttä paikallista terveydenhuoltoa 
•  Oikeudenmukainen jako voimavaroista maaseudun ja kaupungin välillä 
•  Valinnanvapaus terveydenhuollon, koulun ja terveydenhuollon alalla 
•  Tarvitsemme turvallisemman Haaparannan, jossa on enemmän 
    poliisia ja tehokkaampaa huumevalvontaa 
•  Kansalaisemme tarvitsevat enemmän vapaa-ajan aktiviteetteja
•  Sairaan- ja hammashoidon lähetteet myös Suomen puolen hoitolaitoksiin

Sjukvårdspartiet i Haparanda
Eija Stenberg, ordförande
070-272 11 14
sjvphaparanda@gmail.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Haparanda
C/O Printmark AB
Box 89, 953 22 Haparanda
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

I kommunvalet 2018 röstade nästan var 
femte Haparandabo på Sjukvårdspartiet, 
vilket var ett fantastiskt resultat då partiet 
för första gången ställde upp i kommun-
fullmäktigevalet. Detta gav Sjukvårdspar-
tiet sex mandat i kommunfullmäktige.

I regionvalet 2018 röstade nära hälften 
av Haparandas röstberättigade på Sjuk-
vårdspartiet, vilket var en ökning med 
17,5% jämfört med valet 2014.

Våra hjärtefrågor vård, skola och 

omsorg visade sig vara viktiga, men det 
är också viktigt att hela den kommunala 
verksamheten fungerar bra. Våra skatteme-
del ska användas ansvarsfullt. Tydlighet, 
ärlighet och transparens är våra ledord i det 
politiska arbetet.

En röst på Sjukvårdspartiet innebär att 
vi ges möjlighet att bevaka våra kärnområ-
den vård, skola och omsorg så att våra barn 
och äldre tas om hand på bästa sätt.

Vård och omsorg
 Nya boendeformer för äldre med diver-

sifierade driftsformer

 Delade turer ska avskaffas, ge berörd 
personal mer inflytande i schemaför-
ändringar

 Haparanda behöver en väl utvecklad 
närsjukvård

 Vårdremisser ska gälla för läkarvård och 
tandläkarvård även i Finland

 Mer resurser för att förebygga psykisk 
ohälsa

 Fler poliser för ökad drogbekämpning

Näringsliv
 Haparanda behöver nyetableringar, fler 

företag i olika branscher

 Fungerande fibernät till alla

 Landsbygden ska ges förutsättning till 
utveckling och knytas samman med 
centralorten

 Besöksnäringen bör utvecklas; vår fina 
skärgård och natur har stor potential

 Stimulera till mer lokalproducerade 
livsmedel

 Utveckla samarbetet över gränsen, där 
båda städerna kan dra fördel

 Fler statliga jobb till Haparanda

Skola och utbildning
 Utveckla samverkan och arbetet för 

högre måluppfyllelse på samtliga skolor

 Öka gymnasieskolans attraktivitet

 Strukturera och förtydliga mätbara mål 
i skolan

 Förbättra samarbetet mellan skola och 
näringsliv

 Inventera behovet av och intresset för 
start av decentraliserade högskoleutbild-
ningar

Klimat/hållbarhet/miljö
 Gränsöverskridande samarbete inom 

klimatfrågor

 Se över skyddet mot översvämningar 
och extremväder

 Etablera ett Klimatcentra för forskning 
och affärsutveckling

 Sikta mot att bli en klimatneutral kom-
mun 2035 genom el, solceller, biogas 
samt vätgas

 Agenda 2030 ska efterlevas

 Skapa fler arbetstillfällen genom  
klimatomställningen

 Stötta våra jordbruk för en levande 
landsbygd


