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PAJALA – SJUKVÅRDSPARTIET

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
Box 16, 984 97 Kangos
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

Pajala – Fyllt med näring 
Vård och omsorg
Omsorgen om äldre och de som har det 
svårast i samhället är och har varit en 
hjärtefråga för Sjukvårdspartiet de senaste 
16 åren. Det ska så förbli i framtiden. 
Sjukvårdspartiet vill utveckla äldreboen-
den även utanför centralorten. Vi värnar 
såväl de enskilda som de arbetstillfällen det 
skulle ge, vilket även möjliggör byarnas 
överlevnad. Ingångslönen för vårdbiträden, 
under- samt sjuksköterskor vid äldrebo-
enden måste vara högre för att kunna 
konkurrera med gruvans löner. Sjukvårds-
partiet ska dessutom verka för ett lönepå-
slag om 2000 kronor per månad för dessa 
yrkesgrupper.

Skola och kulturliv
Skolan i Pajala kommun ska vara trygg och 
säker för såväl barn, pedagoger som lärare. 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha 
en bra utemiljö. Sjukvårdspartiet värnar 
även om kommunens nordligaste skola, 
friskolan i Kangos, som även den måste 
prioriteras med bland annat skolskjuts och 
möjligheter till besök på fritidsanläggning-
arna i centralorten.

Ett rikt kultur- och fritidsliv främjar 
hälsa och tillväxt.

Fler mötesplatser för ungdomar och 
även mötesplatser utanför centralorten. 
Ungdomarna är kommunens framtid.

Näringsliv
Sjukvårdspartiet värnar de små och med-
elstora företagen i Pajala kommun, med 
gruvan som bas i näringslivet ges de små 
företagen möjlighet att växa och utvecklas 
med rätt stöd från kommunledningen.

Besöksnäringen har högst tillväxt i 
Pajala och är kanske i framtiden den vikti-
gaste näringsgrenen i kommunen. Sjuk-
vårdspartiet vill stödja besöksnäringen så 
den ges möjlighet att utvecklas och skapa 
fler arbetstillfällen i hela Pajala kommun.

Pajala
0193 00106

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 Lennart Ojanlatva Ingenjör, Kangos2 Anne Stridsman Sjuksköterska, Kangos3 Ann-Sofie Henriksson Distriktssköterska,Tärendö
4 Mats Bodmark Entreprenör, Tärendö5 Alice Videkull F.d. Idrottslärare, Junosuando6 Karl-Johan Ylivainio Entreprenör, Kangos7 Evert Silder Pensionär, Kangos

Vindkraft ska planläggas av 
kommunen där placeringen 
ska vara i områden med minst 
störningsgrad och med så lite 
påverkan på turistnäringen 
som möjligt.


