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V  Nej till vinster i välfärden. 
I Arboga har Attendo under 6 år drivit två 

äldreboenden genom avtal med 

kommunen. När avtalstiden gick ut tog 

kommunen tillbaka driften, förstärkte 

personalen och fick trots det mycket 

pengar över.  

De pengar vi betalar i skatt skall gå till 

verksamhet inte till privata vinster. 
 

V Arboga en vacker stad.  
Stadskärnan är av riksintresse för 

kulturminnesvården och kommunens 

största tillgång. Gator och torg i centrum 

behöver rustas och bli prydligare. 

Storgatan skall rustas i hela sin längd. Rådhusgatan likaså. 

Det ordinarie gatuunderhållet behöver stärkas. 
 

V Arboga en trygg stad.  
Arboga är en trygg stad att vistas i, men den upplevda  

tryggheten är inte bra. Särskilt viktig är tryggheten  

för de äldre. Kommunens hemtjänst skall stärkas.  
 

V Arboga en barnens stad.  
Barnen är vår framtid. Alla barn behöver goda uppväxtvillkor. Det är 

barnen som är bärare av förnyelse. Därför är frågor om jämställdhet 

och jämlikhet viktig i förskola och grundskola. Vänstern anser att 

förskola och grundskola behöver genuspedagoger till stöd för lärare och 

annan personal. 

Asylsökande och ”gömda” barns trygghet skall stärkas. Dessa barn 

skall få försörjningsstöd liksom andra utsatta barn och även bo 

tryggt och säkert. 

På bilden ser ni, Dan 

Karlsson, Kajsa Hedström, 

Rodrigo Melara, Max 

Skogh, Kicki Hedström, 

Christer Löwenhamn och 

Manuel Huerta. 

 
 

 

 

 
     

     Lizzie Hultqvist och  

      Christina Hartin Silvergran 
 

V Arboga en mångkulturell stad.  
Ett modernt samhälle behöver vara öppet. Att ta emot invandrare och 

flyktingar, blanda hudfärg, kultur och sedvänjor är ett 

framgångsrecept. Arboga får fler invånare, bättre ekonomi och ett 

berikat kulturliv. Alternativet är en stagnerande och på alla sätt 

krympande stad. 

Arboga behöver satsa på flyktingmottagande och integration. 

Integrationsfrukostar och flaggspel sommartid kan vara ett sätt för 

arbogaborna att visa sitt välkomnande. 
 

  Lämna denna kupong till Vänsterpartiet i Arboga så får du ett erbjudande  

  om att bli medlem. Medlemsavgiften är det första året 100:- .  
 

  Ditt namn__________________________________________________________ 

 

  Din adress_________________________________________________________ 

 

  Telefon_____________Mobil________________Personnummer_______________ 
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