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Håll ihop Halmstad. Sen förra valet har klyftorna ökat. 
Alliansens besparingar har gynnat rika och friska. 
 Vänsterpartiet vill att vård, skola och andra nyttigheter 
ska betalas via skatten och inte med avgifter.

Håll ihop hus och hem. Halmstad är en stad med stora 
skillnader mellan rika och fattiga bostadsområden. Så 
kan vi inte ha det. Alla ska ha rätt till en bra bostad. 
 Kommunal service, affärer och bra kommunikationer 
ska finnas i varje ort och område. Det behöver byggas 
fler hyreslägenheter. Bostadsbolaget HFAB:s vinster ska 
användas för att sänka hyrorna.

Håll ihop skolan. Vi vill anställa fler i både förskolan, 
grundskolan och gymnasiet. Mindre grupper och klas-
ser gör det lättare att lära. Vi vill satsa mer på maten, 
bygga fler kök där man kan laga och inte bara värma 
mat. Det ska finnas möjlighet att få frukost i alla 
grundskolor.

1. Mariann Norell 2. Paul Liljencrantz 3. Maria Johansson

Våra kandidater till kommunfullmäktige



4. Magnus Bellmyr  5. Jan Berg  6. Paulina Lundkvist

Håll ihop för de äldre. Vänsterpartiet vill sluta privati-
sera äldreomsorgen. Vi vill anställa mer personal. För 
de som jobbar i äldreomsorgen betyder det att tempot 
kan sänkas så att de äldre verkligen får den omsorg de 
förtjänar.

Håll ihop kollektivtrafiken. Det ska vara billigt att åka 
buss och tåg. Då kommer fler att låta bilen stå. Vi vill 
införa ett årskort som ska kosta 1 000 kronor. 
 Den som behöver färdtjänst ska inte betala mer än 
andra resenärer. Resecentrum ska byggas så fort det 
går. Halmstad flygplats kostar många miljoner varje år. 
Pengarna tas från Hems el- och sopkunder. Vi vill lägga 
ner flygplatsen.
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Sverige är ett bra land att bo i – för de flesta. Men 
fortfarande finns många områden där orättvisorna är 
tydliga. Högeralliansen har fördjupat klyftorna. 
I valet 2010 lyfter Vänsterpartiet fram fyra frågor. 

1. framtidens jobb, framtidens välfärd
Vår välfärd beror på kloka investeringar tidigare. Vi 
måste satsa på framtidens industri, välfärd och 
 infrastruktur för att utveckla samhället och möta 
klimat hotet. Det skapar dessutom fler och bättre jobb.

2. Jämställdhet på riktigt
Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket 
som män, men får mindre betalt. En stor del av kvin-
nors arbete utförs oavlönat i hemmet. Våld, sexuella 
trakasserier och övergrepp skapar rädsla. Orätt visorna 
måste upphöra om samhället ska bli jämställt.

3. rätten att få vara privat
Utvecklingen går mot ett kontrollsamhälle. Vi kan inte 
titta på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. 
Det behövs en frihetsrörelse för personlig integritet.

4. dags för klimaträttvisa
De rika länderna smutsar ned mest, men de fattigaste 
drabbas. Vänsterpartiet vill ha ett kraftfullt klimat-
bistånd vid sidan av det vanliga biståndet. Vi vill ha 
avgifter på flyg- och sjötrafik, oljeutvinning och ut-
släppshandel.


