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KALIX – SJUKVÅRDSPARTIET

Kalix – Tryggt och trivsamt

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

Kom med i Sjukvårdspartiet och arbeta aktivt!

Sjukvårdspartiet i Kalix
Bengt-Åke Strand, ordförande
070–591 90 84
bengt-ake.strand@telia.com
Postadress:
Sjukvårdspartiet i Kalix
C/O Bengt-Åke Strand
Torgvägen 8, 952 43 Töre
Webbadress:
www.sjukvardspartiet.nu

SJUKVÅRDSPARTIET – KALIX 

Genomförda löften
Sjukvårdspartiet fick mer än 47 % av 
rösterna i Kalix till valet i regionfullmäk-
tige 2018 och de vallöften som gavs om 
satsningar i Kalix har uppfyllts:

 MR kamera finns nu i Kalix

 Operationsverksamheten i Kalix har 
återupptagits

 Ultramodern mammografiutrustning 
beställd till Kalix sjukhus

Samhällsutveckling
Sjukvårdspartiet har på medborgares öns-
kemål nu skapat en lokalavdelning i Kalix 
som ställer upp i kommunvalet 2022. 
Vi hoppas få förtroende att arbeta med 
kommunens utveckling och vårt fokus är 
vård och omsorgsfrågor men skola, fritid, 
näringsliv samt medborgares rätt är också 
viktiga frågor för oss.

 Sakfrågor är viktigare än politiska ideo-
logier

 Samverkan vårdgivare (kommun/ 
region) ska förbättras

 Boendeformer för äldre ska finnas på 
fler platser i kommunen och utgå från 
den enskildes behov

 Verkar för att tåget ska stanna i Morjärv

 Stöd till medborgare i plan- och 
bygglovsärenden

 Ordnad ungdomsverksamhet på fler 
platser i kommunen

 Ökad trygghet och trivsel för kommu-
nens medborgare

Regional hälso- och sjukvård
Sjukvårdspartiets planer för det fortsatta 
arbetet med att decentralisera och utveckla 
vården i Kalix:

 Hälsocentralsfilial i Töre och mobila 
servicepunkter i Morjärv, Vitvattnet, 
Lappträsk och Sangis
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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 Bengt-Åke Strand Fastighetsägare, Töre2 Tage Strand Civilingenjör, Töre

 Permanenta kirurgverksamheten i Kalix

 Öka antalet vårdplatser på Kalix sjukhus

 Ge Kalix sjukhus fortsatt möjlighet att 
hålla positionen med Sveriges bästa stro-
kevård och rehabilitering

 Öka tillgängligheten till Folktandvården

 Förbättra rekrytering genom särskilda 
lönesatsningar på sjuksköterskor, under-
sköterskor och en förbättrad arbetsmiljö


