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MARIE ÄR TAGGAD
INFÖR EN NY
MANDATPERIOD

– Jag känner ett stort engagemang för politiken
och den här kommunen. Och jag är jättetaggad
att fortsätta som politiker.
Marie Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd, är redo för valet i september och en ny
mandatperiod i kommunhuset i Gislaved.
– Man tar en mandatperiod i taget förstås men så länge det finns
engagemang hos mig, då fortsätter jag.
– Socialdemokraternas uppgift och ansvar är att bygga välfärd i vår
kommun och se till att alla får del av den. Välfärden ska utvecklas,
inte avvecklas och det är vi som fått ansvaret för det. Vi har skaffat
oss förutsättningar för att vara den bästa platsen på jorden!

En fantastisk plats

Marie har varit tjänstledig från sitt arbete som ombudsman i
många år för att arbeta heltid som politiker. Hon har flera politiska
uppdrag såväl inom kyrkan som kommunen, bland annat som
ordförande i stiftsfullmäktige i Växjö och som kommunstyrelsens
ordförande och styrande kommunalråd i Gislaved. När hon ska
beskriva sig själv är det som en väldigt glad person.
– Jag kan inte se saker negativt. Jag väljer alltid att vända på det
istället och fråga mig ”vad har det eländiga gett för något positivt?”,
säger hon.
Hon ser Gislaveds kommun som en fantastisk plats att växa upp
och leva på.
– Här kan man välja sin boendemiljö – om man vill bo i tätort
eller på landsbygd,
här har vi bra skolor
med hög kvalitet, ett
rikt föreningsliv i hela
kommunen, vi har
många arbetstillfällen och en välmående kommun som jobbar för
att utvecklas.

”

VI BEHÖVER ALLA SOM
FINNS I VÅR KOMMUN

Trygghetsfaktorn viktig

MARIE JOHANSSON, GISLAVED

Tillsammans med sina socialdemokratiska partikolleger vill
hon arbeta för att Gislaved ska bli en ännu bättre plats där
kommuninvånarna mår bra och känner sig trygga.
– Just trygghetsfaktorn är en väldigt viktig fråga på Socialdemokraternas dagordning. När man pratar om trygghet är det
inte alltid i relation till brottslighet utan det kan vara att man ska
känna sig trygg när man blir äldre, att man är trygg när man går ut
och att man är trygg i skolan, säger Marie.

När det gäller bostäder vill Socialdemokraterna arbeta för att skapa
förutsättningar för att det byggs i kommunen. Inom kommunens
verksamhet förstås men också när det gäller det privata bostadsbyggandet. Satsningen på fiber måste fortsätta i kommunen och
Marie menar att det är en självklarhet att alla ska ha tillgång till detta.

Bra skola och uppväxtvillkor

Partiet vill ge barnen en bra skola och bra uppväxtvillkor. Detta
ska ske genom stöd och nätverk och ett bra fritidsutbud där avgifterna inte ska vara för höga. I vissa fall ska aktiviteterna vara gratis.
– Vi måste ge barnen en möjlighet att vara med och en möjlighet
till lärande. Vi vill ju att de ska stanna kvar i vår kommun en
dag, eller iallafall komma tillbaka hit efter avslutade studier, säger
Marie.
– Vi behöver minska barngrupperna i förskolan och se till att det
inte är för stora klasser i skolan. Behörig personal är viktig men vi
måste vara mer tillåtande att ha andra anställda i skolan också.

”Vi behöver mötas”

Socialdemokraterna vill ha en god relation med näringslivet, ge
människorna i kommunen goda möjligheter till arbete och ge goda
förutsättningar för våra nyanlända i samhället genom att lära sig
svenska och att prova på olika arbetsuppgifter i kommunen.
– Det är en tillgång för kommunen att vi har alla dessa människor.
Vi behöver alla som finns i vår kommun!
– Integration är en viktig fråga. Det handlar om att dela med sig
och ge möjligheter till delaktighet i samhället. När människor
möts då uppstår någonting. Vi behöver mötas och det är vår
uppgift att skapa de platserna.

Klättra på höghöjdsbanan

Marie lovade inför förra valet att hon skulle ta sig ett dopp i
fontänen om Socialdemokraterna vann valet. Ett dopp blev det och
nu är det dags för ett nytt ”vallöfte”.
– Vinner vi valet så lovar jag att jag ska klättra på höghöjdsbanan
på Isaberg. Och det lovar jag trots att jag är fruktansvärt höjdrädd,
säger hon och skrattar.
Dessutom har partiet köpt in en elcykel som ska stripas inför valet
och denna kommer Marie att använda under valrörelsen. Cykeln
kommer sedan att lottas ut tillsammans med valstugan som ska
placeras i Gislaveds centrum.
– Miljön är en viktig fråga och vi kan bidra med små medel som att
till exempel cykla till jobbet, sortera avfall och välja bra produkter!

En av Socialdemokraternas viktigaste frågor
inför valet är ett hållbart arbetsliv. Partiet vill att
fler ska få möjlighet till arbete.

– Ett arbete är så viktigt för att man till exempel ska kunna flytta
hemifrån och skaffa sig en egen bostad.
Rätten till heltid och en samlad arbetsdag för kommunens
anställda pratade Socialdemokraterna om redan inför valet 2014.
Det förstnämnda
blev ett vallöfte
som man lyckats
infria under de
senaste fyra åren.
När det gäller en samlad arbetsdag och de omtalade delade turerna
kämpar man vidare.
– Delade turer kan upplevas som väldigt exkluderande. Det är
svårt att få ihop livet om man arbetar enligt ett sådant schema,
säger Djuro.

”

– Det är viktigt att alla människor ges möjlighet att bidra till ett starkt
samhälle genom att arbeta ihop till den egna försörjningen, säger
Jörgen Karlsson och partikollegan Djuro Vrsajkovic instämmer:
– Ett fast arbete skapar bättre förutsättningar för att kunna skaffa
sig en egen bostad eller en bil. Ett arbete är viktigt på många sätt!

Möjlighet till vidareutbildning

För att fler i Gislaveds kommun ska komma i arbete så måste alla
hjälpa till.
– Vi socialdemokrater vill att kommunen ska vara i framkant med
att få hit fler intressanta verksamheter, säger Jörgen.
Socialdemokraterna vill också att man satsar mer på kompetensförsörjning till både privat och offentlig sektor.
– Vi måste ge goda möjligheter till vidareutbildning även till de
som redan har ett arbete idag men som vill gå vidare i livet och
skola om sig, säger Sara-Lena Bengtsdotter Bogren.
– Givetvis är det även viktigt att vi behåller de unga som har
utbildat sig på en annan ort, vi måste se till att de kommer tillbaka
till vår kommun.

Samlad arbetsdag

Josefine Dinäss, som själv är studerande, tycker att unga tidigt
skulle få veta vilka yrken det är som behöver folk i kommunen så
att man kan välja rätt bana när man ska utbilda sig.
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Ta vara på kompetensen

Socialdemokraterna vill att alla individer ska ses som en investering
i vårt samhälle.
– Vi måste skapa förutsättningar för att snabbare komma in på
arbetsmarknaden. En satsning på att nyanlända snabbare kommer
igång med att lära sig svenska ökar möjligheten att arbeta och bidra
till vår välfärd, säger Jörgen.
Sara-Lena håller med.
– Valideringen av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet
behöver gå snabbare. Vi måste ta vara på den kompetens som finns!
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FLER SKA FÅ
MÖJLIGHET TILL ARBETE

VI MÅSTE TA VARA PÅ DEN
KOMPETENS SOM FINNS

– Hemmet är vår trygga hamn dit vi återvänder när omvärlden blir
för stökig. Det är där vi hämtar vår kraft och energi, säger Inga-Lill
Svanberg.
– Bostaden är så viktig för att man ska kunna bli vuxen,
självständig och få möjlighet att utvecklas.

Bor kvar länge i sina hus

I många av kommunens orter bor barnen hemma länge idag
eftersom det är svårt att hitta en egen första bostad. Det finns
företag som behöver bostäder till sina anställda för att de ska kunna
tacka ja till jobbet de erbjuds. Sedan är det många äldre som väljer
att bo kvar i sina hus länge idag eftersom det inte finns någonstans
att ta vägen. Och detta får förstås konsekvenser för de som vill
köpa ett hus.
– En god tillgång på bostäder ökar omflyttningen i samhället,
något som är bra för såväl unga som äldre. Känner man att man
har arbete och bostad, ja då känner man också att man bidrar med
något i samhället.
– Det är svårt med inflyttning till kommunen om det inte
finns bostäder. Här i kommunen ska det finnas bostäder som är
tillgängliga för alla, säger Inga-Lill.

Många i bostadskön

Inga-Lill har alltid haft ett stort intresse för bygga och bo och den
senaste mandatperioden har hon passande nog haft uppdraget som
ordförande i AB Gislavedshus.

När man inom kommunens bostadsbolag bygger nytt idag så är det
med tillgängligheten i fokus.
– Vi bygger centralt i tätorterna med öppen planlösning, inga
trösklar och alltid med hiss. Detta för att det ska vara bostäder för
just alla.
Under 2017 färdigställdes 39 nya lägenheter och under våren 2018
tillkom ytterligare 16 stycken. Och trycket är stort på bostäderna.
De senaste åren har man inte haft något överskott alls och i kön till
AB Gislavedshus står idag över 1 800 personer.
– Det har inte byggts nya bostäder i tillräcklig takt tidigare och
då blir det såhär. Vi behöver fler byggbara platser och detta kräver
kanske i vissa fall nya detaljplaner.

Bygger klimatanpassat

Socialdemokraternas intention är att bostadsbyggandet måste ökas.
Man vill skapa trygga boenden för alla och samtidigt vara delaktiga
i integration och mångfald.
– Vi ska tänka
på hållbarheten
socialt,
ekonomiskt och
kulturellt. Men
vi måste även
hushålla med
våra resurser
och tänka
klimatanpassat, säger Inga-Lill.
– Inom vårt kommunala bostadsbolag bygger vi i stort sett alltid
med solceller och solpaneler. Det kommer dessutom alltid nyheter
på det här området så det gäller att hänga med.

”

HEMMET ÄR VÅR TRYGGA
HAMN DIT VI ÅTERVÄNDER
NÄR OMVÄRLDEN BLIR
FÖR STÖKIG
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För att locka nya människor till Gislaveds
kommun behövs både nya och fler bostäder.
Socialdemokraterna vill arbeta för att det ska
satsas på bostäder som är tillgängliga för alla.

SATSA PÅ BOSTÄDER
TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA
INGA-LILL SVANBERG, GISLAVED

NAILE HAR HJÄRTAT
I GISLAVEDS KOMMUN

– Gislaved är den bästa kommunen i världen!
Det säger Naile Azizi som kom till Sverige från
krigets Kosovo för tjugo år sedan.

Nästan hela tiden har hon bott i Smålandsstenar.
– Gislaved är en jättebra kommun, jag kan verkligen inte tänka
mig att flytta härifrån!
I Gislaveds kommun har alla samma möjligheter att skapa sig en
framtid och Naile menar att hon och andra som kommer från
andra länder har känt sig väldigt välkomna.
– Jag tycker att Gislaved skiljer sig från andra kommuner. Här
spelar det ingen roll vem du är – alla är lika välkomna.
– Vi har de senaste åren välkomnat många krigsflyktingar
från Syrien och gjort mycket jobb för att de ska känna sig
hemmastadda. Det är viktigt!

Tog upp politiken igen

Naile har politiken i blodet, hon var engagerad politiskt i sitt
hemland och kämpade för frihet innan hon tvingades fly. Hon har
fortfarande kontakt med sin förra hemkommun i Kosovo, Gjilan.
Kort efter att Naile kommit till Sverige bestämde hon sig för att ta
upp politiken igen. Hon gick till biblioteket och läste tidningar för
att se hur det funkar här och hon gick igenom partiernas program
för att se vad som passade henne. Valet föll på Socialdemokraterna.
– Jag är stolt över att vara socialdemokrat. För mig har det gjort
stor skillnad att vara politiskt engagerad. Du ser världen på ett
annorlunda sätt och man kämpar tillsammans för sitt samhälle.

Inbjuden till Kroatien

NAILE AZIZI, SMÅLANDSSTENAR

För två år sedan blev Naile inbjuden till Kroatien tillsammans med
flera andra albanska kvinnor med politiska uppdrag.
– Jag berättade om hur jag blivit välkomnad i mitt nya hemland
och hur jag har kommit in i politiken. Jag kunde också berätta om
hur andra politiker har hjälpt mig och att det är många kvinnor
som har höga positioner i vår kommun.

Naile fick även vara med när albaner i Kroatien firade sin
nationaldag, samtidigt firades också att den första albanska
kvinnan blivit
invald i det
kroatiska
parlamentet. Naile
är mycket stolt
över att många av
hennes landsmän
och kvinnor har studerat och fått bra jobb här i Sverige.
– De är nu delaktiga i att bygga ett starkt samhälle!

”

HÄR SPELAR DET INGEN
ROLL VEM DU ÄR – ALLA
ÄR LIKA VÄLKOMNA

Nummer sju på listan

Valet i september blir Naile tredje som engagerad kommunpolitiker
i Gislaved. Denna gång står hon som namn nummer sju på
Socialdemokraternas lista.
– Det är fantastiskt att JAG får vara delaktig och engagerad här –
”jag är Naile, invandrare och jag står som nummer sju på listan”.
Det är jag jättestolt över att kunna säga.
– Jag får vara med och bestämma hur vårt samhälle ska se ut!

DETTA HAR VI GJORT
SEDAN VALET 2014

DETTA VILL VI UPPNÅ
2019–2022
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Gislaveds kommun – Vår plats på jorden!
Ta hand om dig själv, din granne och världen.
Socialdemokraterna har under mandatperioden
medverkat till att Gislaveds kommun ska bli en
ännu bättre plats att bo på.
√ Det finns idag fler vuxna i förskola, skola och fritidshem.

Ett hållbart samhälle

Vi tänker på hållbarhet utifrån ett socialt, ekonomiskt och
kulturellt perspektiv, där alla ska bidra och får ta del av välfärden.
Det är viktigt att man är delaktig i samhället oavsett ålder och
bakgrund.

gjorda på flera orter.

Under mandatperioden kommer vi arbeta för:
√ Bostäder för alla. Tryggt boende.
√ Allmänna kommunikationer. Miljöanpassade.
√ Främja föreningsverksamheten inom fritids- och kulturområdet.

√ Heltid är nu en rättighet för alla

En skola för alla

√ Läxhjälp och lovskola är infört för att fler ska få godkända betyg.
√ En utbyggnad av förskoleplatser är

anställda i kommunens verksamheter.

√ Bemanningen inom äldreomsorgen
är utökad.

√ Bostadsbyggandet ökar och fler vill

bosätta sig i Gislaveds kommun – Vår
plats på jorden.
Nu ställer vi upp inför valet med
kandidater som vill fortsätta att
utveckla och förbättra.
Tillsammans med kommunens invånare
kan vi se till att Gislaved blir en trygg
kommun att bo och vistas i.

Vi vill ha en bra förskola, skola och fritidshem som fungerar för alla
barn. Därför arbetar vi för mindre barngrupper och investerar i fler
lärare och skolledare.
Under mandatperioden kommer vi arbeta för:
√ En bra förskola, skola och fritidshem som fungerar för alla barn.
√ Fler vuxna och mindre barngrupper i alla verksamheter.

En arbetsmarknad för alla

Vi vill rusta människor för att kunna ta dagens och framtidens
arbeten. Det är viktigt att komma ut i arbetslivet och få en lön
man kan leva på.
Under mandatperioden kommer vi arbeta för:
√ Ett hållbart arbetsliv.
√ En samlad arbetsdag ska vara en rättighet i alla kommunala
verksamheter.
√ Antalet visstidsanställningar ska minska till förmån för ökat
antal tillsvidareanställningar i kommunala verksamheter.
√ Fler ska få möjlighet till arbete.
√ Feriepraktik och feriearbete ska erbjudas alla ungdomar.
√ Kompetensförsörjning till privat och offentlig sektor.

I vårt samhälle råder rättvisa, jämlikhet och
solidaritet!

– Vi måste öka antalet vuxna i skolan. Vi har brist på utbildad
arbetskraft i Gislaveds kommun, säger Fredrik Johansson.
– Syftet är ju att vi ska få en bättre skola för alla, fortsätter han.

Respekt för lärarna

SKOLAN – VÅRT ANDRA HEM
FREDRIK JOHANSSON, GISLAVED
SUZANA BATHANOVIC, GISLAVED
EVAGELOS VARSAMIS, ANDERSTORP

Suzana Bathanovic menar att det måste bli fler lärare och mindre
barngrupper i skolan för att det ska bli en plats för alla.
– Jag har en vision om en skola där alla barn blir sedda och hörda.
Där alla barn har samma förutsättningar att lyckas men utifrån
sina individuella behov. Det är en vision om en skola med nolltolerans mot mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier.
Helt enkelt en skola som alla barn minns med glädje senare i livet.
Vidare säger Susana att mindre barngrupper också ger en mer
dräglig arbetsplats för lärarna.
– Då blir även läraryrket mer attraktivt. Det måste vi prioritera,
säger hon.
Evagelos Varsamis är uppväxt i Grekland och han minns från
sin skoltid att man som elev givetvis hade respekt för sina lärare.
Något som inte alltid verkar finnas idag,
menar han.
– Skolan är vårt andra hem. Alla måste
tänka om när det gäller det här så att
inte inlärningen blir lidande. Lär man
sig ömsesidig respekt så fungerar det
bättre i skolan och då finns det också
mer tid över för extrainsatser för de som
behöver det.

Bygga fler platser

Problemet med platsbrist inom
förskolan finns idag på flera platser i
landet och Gislaveds kommun är inget
undantag.
– Nu börjar vi bygga fler platser men
det behövs ännu fler så att vi kan få de
mindre barngrupper vi vill ha. Det är
trångbott på flera håll i kommunen,
säger Fredrik.

Ett av Socialdemokraternas vallöften inför förra valet handlade om
att erbjuda läxhjälp för alla i skolan, utan kostnad. Fredrik berättar
att det har man också lyckats med men man vill givetvis fortsätta
att jobba med detta. Viktigt för partiet är också att skolan och
fritidsverksamheten ska vara avgiftsfri. Även detta är ett tidigare
vallöfte som man har hållit.
– Det finns pengar avsatta för att alla barn ska kunna följa med på
utflykter idag. Och på fritids erbjuder vi barnen frukost men det vore
klädsamt om det också gick att genomföra i skolan, säger Fredrik.

Välja rätt väg

Socialdemokraterna ser också vikten av en verklighetsförankring
inom skolan. Något som studie- och yrkesvägledaren har en viktig
del i. Denne behöver komma ut mer på arbetsplatser i kommunen
för att sedan kunna hjälpa de unga att välja rätt utbildningsväg.
– Det måste finnas en vägledning för ungdomar vad man ska
utbilda sig till. Är det
en bransch som det
inte finns några jobb
inom, ja då måste
man kunna förmedla
det, säger Evagelos.

”

VI MÅSTE ÖKA ANTALET
VUXNA I SKOLAN
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I Gislaveds kommun ska det finnas en bra
förskola, skola och fritidshem som fungerar
för alla barn. Det behövs fler vuxna men också
mindre barngrupper för att detta ska kunna
genomföras.

– Kulturen är en välfärds- och trygghetsfråga.
Utan kulturen finns inte mycket kvar i vårt
samhälle.
Det säger Ylva Samuelsson som har varit
kommunpolitiker för Socialdemokraterna i
många år.
Den senaste mandatperioden har hon varit vice ordförande i
kommunfullmäktige, ordförande i kulturnämnden och ordförande
i styrelsen för Stiftelsen Torghuset.
– Kulturen är verkligen något jag brinner för, det här är de bästa
uppdragen jag har haft.

Viktig roll

besöka hembygdsstugan i Ås eller lana på Glashuset.
– Den som säger att det inte finns något att göra i vår kommun
får nog ta sig en ordentlig titt i kommunens kulturprogram eller
kontakta kulturföreningarna, säger Ylva.

Utöver det vanliga

Hon påpekar vidare att det inte bara handlar om de kulturarrangemang som finns utan även alla mötesplatser såsom
idrottsanläggningar, trossamfund, restauranger och kaféer.
– Det händer mer än vad man hinner med!
Kommunfullmäktige har i en målformulering beslutat att
Gislaveds kommun ska ha en kulturverksamhet utöver det vanliga.
Något som Ylva tycker att kommunen har.
– Sedan kan den självklart bli bättre och det vill jag bidra till!

KULTUREN
SKAPAR TRYGGHET

Kultur handlar inte bara om att ta del av vad professionella
kulturarbetare bidrar med. Det innebär även vad man gör själv, att
man medverkar och skapar något.
– Själv sjunger jag i en kyrkokör i Burseryd. Visst tar jag en
och annan falsk ton
emellanåt men helheten
brukar bli bra och det
är en härlig känsla att
sjunga tillsammans,
säger Ylva.
Kultur betyder att
uppleva och göra någonting. Den är viktig för att växa som
människa och att bättre förstå sin omgivning. Ylva menar att i ett
demokratiskt samhälle så spelar kulturen en väldigt viktig roll.
– Jag tror inte att vi tänker på det. Att få uttrycka sina åsikter och
känslor i en text, en bild eller med musik är självklart för oss.

”

KULTUREN BIDRAR
TILL ETT JÄMLIKT OCH
JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE

Stort kulturutbud

Idag är det många i Gislaveds kommun som inte är delaktiga
i samhällsbygget och som lever sina liv vid sidan av. För dessa
kommuninvånare är kulturen ofta avgörande för att man ska
integreras och känna sig som en del av samhället.
– Kulturen bidrar till ett jämlikt och jämställt samhälle. Det tjänar
alla på. Kultur gör människor mer trygga, toleranta och kloka,
säger Ylva.
De flesta i Gislaveds kommun utövar någon form av kultur.
Aktivt, passivt eller kanske både och. Det kan till exempel handla
om att besöka en utställning i Gislaveds konsthall, att gå på bio i
Torghuset, låna böcker på biblioteket i Hestra, lyssna på en konsert
i Gislesalen, repetera med teatergruppen i Anderstorps Folkets hus,

YLVA SAMUELSSON, BURSERYD

ALLA ÄR VIKTIGA I VÅRT
HÅLLBARA SAMHÄLLE

Socialdemokraterna vill tillsammans skapa ett
hållbart samhälle. De vill att Gislaveds kommun
ska vara till för alla människor som bor här.

– Sedan har vi det här med laddinfrastrukturen och fossilfria
möjligheter. De senaste åren har det i Gislaveds kommun byggts
en del laddstolpar men det är långt ifrån tillräckligt. En utbyggnad
är viktig, säger han.

– Det är viktigt att vi ser till alla i vår kommun oavsett ålder och
bakgrund, säger Valendona Dobra.
Det kan till exempel handla om att alla ska ha rätt till en bra
bostad, allmänna kommunikationer och ett stimulerande
förenings- och fritidsliv.

Stötta föreningslivet

”Bostäder för alla”

När det gäller bostäder så finns det ett stort behov i hela kommunen.
– Det har varit en prioriterad fråga under hela den gångna
mandatperioden och det är givetvis en fortsatt viktig sak. Det
behövs många olika aktörer på marknaden, säger Pelle Gullberg,
och nämner vidare att det inte bara är vanliga bostäder man pratar
om utan även boenden för äldre.
– Vi behöver bostäder för alla.
För Valendona är det extra viktigt att lyfta fram ungas behov av
bostäder.
– Vi vill att det byggs fler bostäder som även unga har råd att bo i,
särskilt hyresrätter. Fler bostäder ökar bland annat möjligheten att
flytta hemifrån och börja vuxenlivet. Det ökar även kommunens
attraktivitet och förhoppningsvis väljer man som ung att stanna
kvar och verka i kommunen.

Utbyggnad av laddinfrastruktur

KJELL THELIN, SMÅLANDSSTENAR
PELLE GULLBERG, BROARYD
VALENDONA DOBRA, GISLAVED

En förutsättning för att få ett hållbart samhälle är möjligheten att
kunna ta sig vart man vill. I Gislaveds kommun har vi inte bara
bussar att välja bland utan här finns även tåget.
– Vi måste lära folk att kunna ta tåget om det är möjligt. Här i vår
kommun bor vi så centralt. På två timmar kommer man långt –
Göteborg, Malmö och Jönköping till exempel, säger Kjell Thelin
och partikollegan Pelle håller med.
– Absolut, men det måste vara pendlingsmässigt attraktivt och
ekonomiskt att ta tåget. Sedan måste busstrafiken anpassas till
tågets tidtabell.
Pelle påpekar dock att
det är regionen som
har uppdraget för dessa
frågor men att även
Socialdemokraterna
lokalt i kommunen vill
vara med och berätta
vad som är viktigt.

”

VI VILL ATT DET BYGGS
FLER BOSTÄDER SOM
ÄVEN UNGA HAR RÅD
ATT BO I

Vidare nämner han den viktiga satsningen på fiber som bland
annat är grundläggande för att trygghetslarm och sådant ska
fungera bra.
– Det är verkligen en hållbarhetsfråga att tekniken fungerar och är
tillgänglig i hela kommunen, säger Pelle.
Gislaveds kommun har ett väl utbyggt föreningsliv och det är
något som Socialdemokraterna även i fortsättningen vill vara med
och stötta.
– Det är viktigt ur integrationssynpunkt. Kommunen kan absolut
vara med mer och stötta föreningarna, säger Kjell.

– Vill du som äldre leva i ett samhälle där du känner dig behövd, så
ska du rösta på Socialdemokraterna, säger Hasse.
Han bor i Hestra sedan mer än 45 år tillbaka och han engagerade
sig tidigt i politiken. Dock är det så länge sedan så att han inte
riktigt minns exakt hur många år det rör sig om.
– Jag är 75 år idag och jag trodde att de snart skulle slänga ut mig
som politiker men nej, de vill ha mig kvar, säger han och skrattar.
– Att vara politiker ger oerhört mycket!

Lyfter fram personalen

Hasse tycker att Gislaveds kommun är en fantastisk plats att leva
på och att man här har nära till vad man än vill göra.
– När man blir äldre är det många som vill bo där man har bott
tidigare i livet men det viktigaste är ju att man får ett bra boende
och sitt behov tillgodosett, säger han och fortsätter:
– Vi har satsat på alla våra kommundelar när det gäller
tillgänglighet och trygga boenden. Gislaveds kommun har en
styrka som har de här enheterna.
Hasse vill särskilt lyfta fram personalen på kommunens boenden
och menar att man får inte glömma bort dem.
– Trivs personalen så trivs ju också vi äldre, så är det ju.

Aktiviteter för äldre

Nu måste fokus vara att behålla den höga nivån man har i
kommunen när det gäller att ta hand om sina äldre. Detta genom
bra boenden men också aktiviteter förstås.
– Här finns det gott om saker att aktivera sig med. Vi har ju våra
pensionärsföreningar men också ett rikt föreningsliv, våra kyrkor
och vårt stora kulturutbud.
– Vi som blir äldre idag blir mer och mer aktiva eftersom vi är mer
friska och då måste även kommunen hänga med och se till att det
finns ett bra utbud för oss, säger Hasse.

EN TRYGG PLATS
FÖR ÄLDRE

Nödvändigt med fiber

Socialdemokraterna vill fortsätta att förstärka tryggheten för äldre
runt om i kommunen.
– Vi vill ha ett tryggt samhälle för alla. Alla ska ha rätt till samma
vård till exempel, ingen ska behöva köpa sig till service.
– Sedan är det viktigt att vi fortsätter att satsa på utbyggnaden av
fiber, detta för att se till att trygghetslarm och så fungerar. Istället
för att personalen kommer och väcker en på natten så kan de via
en kamera sedan gå in och titta på datorn för att se att allt är bra.
Det tycker jag är
jättebra och något
som vi bör utveckla
ännu mer!

”

TRIVS PERSONALEN SÅ
TRIVS JU OCKSÅ VI ÄLDRE

Foto: Socialdemokraterna/Martina Huber

– Det är tryggt att bli äldre i vår kommun!
Hasse Johansson har lång erfarenhet som
politiker och han är övertygad om att Socialdemokraterna är det rätta valet om man vill ha
ett tryggt samhälle.

HASSE JOHANSSON, HESTRA

Till alla hushåll i Gislaveds kommun
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Marie Johansson, Gislaved
Fredrik Johansson, Gislaved
Ylva Samuelsson, Burseryd
Jörgen Karlsson, Anderstorp
Josefine Dinäss, Anderstorp
Hasse Johansson, Hestra
Naile Azizi, Smålandsstenar
Djuro Vrsajkovic, Gislaved
Marie-Louise Dinäss, Gislaved
Pelle Gullberg, Broaryd
Suzana Bathanovic, Gislaved
Evagelos Varsamis, Anderstorp
Rose-Mari Moden, Gislaved
Kjell Thelin, Smålandsstenar
Lotten Flodström, Burseryd
Marcus Holmbom, Gislaved
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren, Gislaved
Tomas Töreland, Anderstorp
Valendona Dobra, Gislaved
Tommy Stensson, Burseryd
Charlotta Saras Skarphagen, Anderstorp
Lars Nilsson, Hestra
Veronica Olmos Oscarsson, Anderstorp
Kjell Davidsson, Gislaved
Gunilla Westerholm, Broaryd

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER!
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Frank Josefsson, Hestra
Johanna Wärme, Gislaved
Osaama Sharafi, Anderstorp
Christina Lindqvist, Hestra
Dejan Stamenkovic, Gislaved
Katri Strömberg, Gislaved
Hans Oscarsson, Anderstorp
Gunilla Holmgren, Smålandsstenar
Ove Gustavsson, Anderstorp
Julia Jensen, Gislaved
Bilal Almasri, Anderstorp
Jessica Flod Malmgren, Anderstorp
Pauli Bark, Gislaved
Ewa Wilander Axelsson, Gislaved
Kjell Olsson, Burseryd
Eva Eliasson, Gislaved
Thure Andersson, Gislaved
Moa Wallentin, Smålandsstenar
Thomas Johnsson, Skeppshult
Britt-Inger Gustavsson, Anderstorp
Lena Åsberg, Gislaved
Thomas Wallentin, Smålandsstenar
Laila Andersson, Gislaved
Mohamud Hersi, Gislaved
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