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DETTA An UACRA AV oT TnACoR som VI DRIVER:

SAFE vill 6ka personaltitheten och minska barngruppernas
storlek i f6rskolan - detta ger battre arbetsmilj6 for barn och vux-
nal Vi vill ha riktlinjer for hur mdnga personer som fir vara i forsko-
le- och frit idshemslokaler, samt for inomhusmiljon ddr. SAFE vil l
dven att maten lagas pi plats ifdrskolorna.

SAFE varnar om f6rskolor och skolor i de mindre orterna. Bar-
nen fAr da ndra till forskolan/skolan och det underldttar for kom-
mundelarna att leva vidare och utvecklas. SAFE var det enda parti
som rostade emot nedldggningen av skolan iGrimstorpl
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Inom ildreomsorgen vil l  SAFE bl.a. ha personalf6rstdrkningar i
de v6rdlag ddr arbetsbelastning, antalet ldnga sjukskrivningar och
antalet arbetsskador ar storst. Vi vill ha en f6rstirkning av rehabi-
literingsorganisationen sir att iildre efter akuta sjukdomstillstAnd
kan fi mer hjdlp. Bemannad aktivering pa kommunens seniorbo-
enden beh6vs for fysisk tri ining, mental stimulans och social ge-
menskap. Vi vill ha sinkta avgifter fdr hjailp med stddning och tvdtt
fdr dldre lAginkomsttagare.

SAFE vill ha personalfdrstirkningar pa gruppboenden och
andra enheter i handikappomsorgen.SAFE vill att rekrea-
tionsbidraget fdr handikappades semester- och ldgervistelser
Aterinfors, att mojlighet till kontaktperson forbdttras och att ha-
biliteringsersfrttningen (flitpengar) dterstdlls till 35 kr/dag.

SAFE anser att Ndssjo kommun ska gi ur den linssamordnade
firdtjdnsten. Kostnaden f6r den enskilde skall inte 6verstiga gdil-
lande kollektivtrafiktaxa. Det behdvs bdttre kviillsfdrbindel-
ser med buss och/eller tdg mellan Ndssjo och ovriga samhdllen i
kommunen.
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Skattehcijning dr ett mer solidariskt alternativ dn att hoja avgifter
och skdra ner i verksamheten. Skattehojningen ska frdmst 96 till
omsorg fiir ildre och handikappade, samt fcirskola och skola.



Kommunen maste varna handern i  kommunens o l ika or ter  smi_
och medelstora ft iretag maste gynnas r kommunen Det ar vikt igt
att man satsar pa ol ika branscher

SAFE vi l l  att samtl iga nimndsammantriden - ddr lagen sd med-
ger - skall  vara 6ppna ftrr al lmdnheten. Kommunensinvanare skall
kunna ldgga medborgarfcirsrag t i l l  kommunfullmdktige. Vi vi l l  ha
ti l lbaka "al lmdnhetens 

fr igestund', r ful lmdktige

o

Det ska finnas bra mojligheter t i l l  idrotts- och frit idsverksamhet i
hela kommunen Plan- och hallhyror maste vara sa ldga att fore_
ningarna klarar detta. SAFE vil l  skynda pa utbyggnaden av nirid-
rottsplatser i 'kommunens olika orter

Hembygdsfdreningarnas verksamhet skall stodjas. Folkets park i
Ndssjo och Pilaboparken i Anneberg dr en viktig del av kommu-
nens kulturliv och m6ste f:i mer stod sAFE vill att samhillsfdre-
ningar eller andra foreningar allt id ska vara remissinstanser i alla
arenden som beror dem

Biblioteken maste fa resurser att kopa in fler bocker. tidskrifter och
ha 6ppet pd lordagar under sommaren Fdreningsbyrin (som bl.a.
bl.a 96r trycksaker at kommunens foreningar) maste fd ti l lrdckligt
kommunalt stod

SAFE stoder smi och r"o.t"t i.a jordbruk. EU:s regrer medfor
mycket byrdkrati och gynnar mest storjordbruken pa smibrukarnas
bekostnad. Vi vil l  att kommunen i storre utstrackning dn nu ska k6pa
alternativt framstil lda ( KRAV-mdrkta ) | ivsmedel.

SAFE har sagt nej t i l l  nya 3G-master pa platser dar ndrboende har
protesterat p. g. a. strSlningsrisken. sAFE vil l  att eli iverkiinslighet
m6ste jdmstdllas med andra handikapp vad gdller t i l lgdnglighet.

SAFE stoder en restriktiv alkohol- och drogpolit ik sd som den
bedrivits i Sverige fram ti l l  EU-intrddet

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



ROSTA PA SAFE
I KOMMUNVALET!
I vafet 2OO2 blev SAFE Nis-
sj<is nist stiirsta parti. Med
ca 3000 rdster (16,3%) fick vi
10 platser i fullmtiktige.

SAFE vil l  ha ett samhdlle ddr
inkomster och vilstind ir
jimnt fdrdelade och dir vi tar
gemensamt ansvar fiir ut-
bildning, sjukvird, dldre- och
handikappomsorg.

F6r att fA jimstdlldhet mellan
kvinnor och miin m6ste klyf-
torna mellan faftig och rik
minskas radikalt. Minskade
inkomstklyftor gynnar sdrskilt
kvinnorna, vilka idag utgor stor-
re delen av l6gl6negrupperna

Vi vil l  inte att de rika gynnas
medan andra drabbas av
nedskiirningar och fdrsiim-
ringar. Vi siger dirfcir nej till
EU-anpassad arbetsltishets-
och nedskirningspolit ik - och
ja till ett rittvist, jimlikt och
jdmstiillt vilfd rdssam hi I le !

SAFE har sitt ursprung i social-
demokratin men dr sedan '1991

ett sjdlvstdndigt lokalt parti.

Vi ser som vir frimsta upp-
gift att sli vakt om vilfirds-
samhillet; en bra fiirskola
och skola, och att ildre, sju-
ka 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 HOPPAS PA SAM]UA STO-
RA STOD SOM VI FATT I TI-
DIGARE VAL. DIN N6ST AN
VIKTIG!

du ha valsedlar, foldrar, kuvert for valforsiindelser, hidlpa till i
e l ler  n igot  annat . . .

. . .  r ing:  Pel le  154 91 ,  Bernt  176 83,  Uno 51 14 42,  Mar ianne 51 15 41,
och Brit ta 37 60 06, Thomas 197 63, Wil le 7327'l-

. . .  skriv t i l l  SAFE c/o Uno Kenstam, Vdstanbog.18,571 33 Nissjd
Internetsida med e-postadresser: www'safe-nassio. n u
Lokal: Kyrkogatan 7, Ndssjci. Oppet torsd. kl 19:00, stind. 10:30.
sk Ridhusg. 34, snett emot Ahl6ns.
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