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DETTAAn UACRAAV oT TnACoRsom VI DRIVER:
SAFE vill 6ka personaltitheten och minska barngruppernas
storlek i f6rskolan - detta ger battrearbetsmilj6for barn och vuxnal Vi vill ha riktlinjer for hur mdngapersonersom fir vara i forskosamt for inomhusmiljon
le- och fritidshemslokaler,
ddr. SAFE vill
pi
plats
lagas
ifdrskolorna.
maten
dven att
SAFE varnarom f6rskolor och skolor i de mindre orterna. Baroch det underldttarfor komnen fAr da ndra till forskolan/skolan
att levavidareoch utvecklas.
SAFEvar det enda parti
mundelarna
av skolaniGrimstorpl
som rostadeemotnedldggningen
d

i
Inom ildreomsorgen vill SAFE bl.a. ha personalf6rstdrkningar
antaletldngasjukskrivningar
och
de v6rdlagddr arbetsbelastning,
ar storst.Vi vill ha en f6rstirkning av rehabiantaletarbetsskador
literingsorganisationensir att iildre efter akuta sjukdomstillstAnd
kan fi mer hjdlp.Bemannad aktivering pa kommunensseniorboenden beh6vsfor fysisktriining,mentalstimulansoch socialgemenskap.Vi vill ha sinkta avgifter fdr hjailpmed stddningoch tvdtt
fdr dldrelAginkomsttagare.
SAFE vill ha personalfdrstirkningar pa gruppboenden och
andra enheter i handikappomsorgen.SAFE vill att rekreationsbidraget fdr handikappadessemester- och ldgervistelser
Aterinfors,att mojlighettill kontaktpersonforbdttras och att habiliteringsersfrttningen (flitpengar)dterstdllstill 35 kr/dag.
SAFE anser att Ndssjokommunska gi ur den linssamordnade
firdtjdnsten. Kostnadenf6r den enskildeskall inte 6verstigagdillande kollektivtrafiktaxa. Det behdvs bdttre kviillsfdrbindelser med buss och/ellertdg mellan Ndssjooch ovrigasamhdlleni
k ommu n e n .
g

Skattehcijningdr ett mer solidariskt alternativ dn att hoja avgifter
ska frdmst 96 till
och skdra ner i verksamheten.Skattehojningen
omsorg fiir ildre och handikappade,samt fcirskolaoch skola.

K o m m u n e nm a s t ev a r n a h a n d e r n i k o m m u n e n s o l i k a o r t e r s m i _
och medelstora ftiretag maste gynnas r kommunen Det ar viktigt
att man satsar pa olika branscher
SAFE vill att samtliga nimndsammantriden - ddr lagen sd medger - skall vara 6ppna ftrr allmdnheten. Kommunensinvanareskall
kunna ldgga medborgarfcirsragtill kommunfullmdktige. Vi vill ha
tillbaka"allmdnhetens frigestund', r fullmdktige
o

Det ska finnasbra mojligheter
till idrotts- och fritidsverksamheti
hela kommunenPlan- och hallhyror mastevara sa ldga att fore_
ningarnaklarardetta.SAFEvill skyndapa utbyggnaden
av niridrottsplatseri'kommunens
olikaorter
Hembygdsfdreningarnasverksamhetskallstodjas.Folkets park i
Ndssjo och Pilaboparkeni Annebergdr en viktigdel av kommunens kulturlivoch m6ste f:i mer stod sAFE vill att samhillsfdreningar ellerandraforeningar
alltidska vara remissinstanseri alla
arendensom berordem
Biblioteken mastefa resurseratt kopa in fler bocker.tidskrifteroch
ha 6ppetpd lordagarundersommarenFdreningsbyrin(sombl.a.
bl.a 96r trycksakerat kommunensforeningar)maste fd tillrdckligt
kommunalt
stod
SAFE stodersmi och r"o.t"ti.a jordbruk. EU:s regrermedfor
mycketbyrdkratioch gynnarmest storjordbruken
pa smibrukarnas
bekostnad.
Vi villatt kommuneni storreutstrackning
dn nu ska k6pa
alternativtframstil lda (KRAV-mdrkta) |ivsmedel.
SAFEhar sagtnej till nya 3G-masterpa platserdar ndrboendehar
protesterat
p.g.a. strSlningsrisken.sAFE vill att eliiverkiinslighet
jdmstdllas
m6ste
med andrahandikapp
vad gdllertillgdnglighet.
SAFE stoderen restriktiv alkohol- och drogpolitik sd som den
bedrivitsi Sverigeframtill EU-intrddet

Mer att ldsa finns pi www.safe-nassio.nu

ROSTAPA SAFE
I KOMMUNVALET!
I vafet 2OO2blev SAFE Nissj<is nist stiirsta parti. Med
ca 3000 rdster (16,3%)fick vi
10 platser i fullmtiktige.
SAFE vill ha ett samhdlleddr
inkomster och vilstind ir
jimnt fdrdelade och dir vi tar
gemensamt ansvar fiir utbildning,sjukvird, dldre- och
handikappomsorg.
F6r att fA jimstdlldhet mellan
kvinnor och miin m6ste klyftorna mellan faftig och rik
minskas radikalt. Minskade
inkomstklyftorgynnar sdrskilt
vilkaidag utgorstorkvinnorna,
re delenav l6gl6negrupperna
Vi vill inte att de rika gynnas
medan andra drabbas av
nedskiirningar och fdrsiimringar. Vi siger dirfcir nej till
EU-anpassad arbetsltishetsoch nedskirningspolitik- och
ja till ett rittvist, jimlikt och
jdmstiillt vilfd rdssamhi Ile!

SAFEhar sitt ursprungi socialmen dr sedan '1991
demokratin
lokaltparti.
ett sjdlvstdndigt
Vi ser som vir frimsta uppgift att sli vakt om vilfirdssamhillet; en bra fiirskola
och skola, och att ildre, sjuka och handikappade ska fi
den omsorg och trygghet de
behtiver. Milj6frigorna ska vi
fortsiitta att driva med kraft.
Vi ir beredda att samarbeta
med dem som vill sitta stopp
fcir nedskirningspolitiken!
VI HOPPASPA SAM]UASTORA STOD SOM VI FATT I TIDIGAREVAL. DIN N6ST AN
V IK T IG!

du ha valsedlar,foldrar, kuvert for valforsiindelser,hidlpa till i
e l l e rn i g o t a n n a t . . .
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l l e1 5 49 1, B e r n t 1 7 68 3 , U n o 5 1 1 4 4 2 ,M a r i a n n e5 1 1 5 4 1 ,
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och Britta 37 60 06, Thomas 197 63, Wille 7327'l... skriv till SAFE c/o Uno Kenstam,Vdstanbog.18,57133 Nissjd
Internetsidamed e-postadresser:www'safe-nassio.n u
Lokal: Kyrkogatan 7, Ndssjci.Oppet torsd. kl 19:00,stind. 10:30.
Ridhusg. 34, snett emot Ahl6ns.
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