Den lokala rösten är lila

Satsa på
elevhälsan!
Mot 30.000!

Fler trygga mötesplatser för unga!

Fler boendeformer
för äldre!

Starkare
lokal
politik!

Satsa mer på
elevhälsan
Bollnäspartiet vill ge skolan rätt förut
sättningar, det ska vara möjligt för
elevhälsan att räcka till och finnas där
för eleverna. En fungerande skola med
välmående lärare och elever skapar bra
förutsättningar för framtiden.
Skolan ska vara en trygg plats där alla
elever får möjlighet att utvecklas på
samma villkor. Bollnäspartiet ser arbetet
med att skapa förutsättningar för sta
bilitet och hållbarhet inom elevhälsan i
Bollnäs som en av de viktigaste delarna
för en framgångsrik skolutveckling.
Vi vill ge personalen större inflytande
och delaktighet i de satsningar som
krävs för att skapa en bra skola. Det är
inom skolan som kompetensen finns,
personalen vet vad som fungerar och
vad som kan göras bättre. Vi vill göra
det möjligt för elevhälsan att räcka till
för eleverna. Därför arbetar vi för att
ge skolan möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att skapa en hållbar
arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats
för personalen.

Fler hjärtefrågor …

Flera trygga
mötesplatser
för unga
Vi tror att barn och unga som bor och
verkar i en trygg miljö mår bra. De ska ges
möjlighet att hålla på med det som intresserar dem, vara den de är och umgås med
dem de vill, utan att känna sig otrygga.
Bollnäspartiet arbetar för att ge bättre
förutsättningar för unga att själva få
vara med och skapa sina mötesplatser.
Trygga platser att hänga på med sina
vänner, skapat av ungdomar för ung
domar. Det är dags att sluta gissa vad
de vill ha! Vi vill fråga och lyssna, hitta
bra forum att kommunicera med dem
och inkludera både barn och ungdomar
på ett helt nytt sätt.
Vi vill också involvera fler aktörer i arbetet för att hitta alternativa driftsformer
som ger ny hastighet i processerna.
Här behöver kommunen, det privata
näringslivet, föreningslivet och alla parter
i civilsamhället hjälpas åt för att skapa
utvecklande forum för våra ungdomar.

e samma förutsättningar för privata aktörer att driva verksamhet
•	Gsom
de kommunala inom t ex skola och omsorg.
Arbrå, Kilafors, Rengsjö och byarna runt omkring.
•		UUtveckla
tveckla
promenadstråket runt Långnäs/Scandicviken.
• Utökad kollektivtrafik
•	Utveckla SJ-området tillpåenlandsbygden.
ny stadsdel.
•

Vi siktar
fortfarande på
att bli 30.000

Fler
boendeformer
för äldre

Bollnäspartiet vill vända utflyttning till
inflyttning eftersom fler invånare skapar
fler möjligheter. Mer folk i kommunen
ger mer skattemedel att satsa på framtidens vård, skola och omsorg. Visionen
om en kommun med 30.000 invånare
står kvar!

I Bollnäs kommun ska man kunna åldras
med värdighet. Rätten till bra livskvalitet
för alla är en prioriterad fråga för oss.
Vi menar att Bollnäs kommun har
alla möjligheter att skapa en bra, modern och fungerande äldreomsorg där
människor trivs.

En levande landsbygd är en viktig del i
den visionen. En landsbygd som har tillgång till skola, vård, service och kollektivtrafik är en attraktiv plats att bo på för
många människor.

Vi driver frågan om alternativa drifts
former för att göra det möjligt att uppnå
målen med att skapa moderna särskilda
boenden och fler attraktiva trygghetsboenden som uppfyller dagens krav på
funktion.

Vi tror att samarbete både inom och
utanför kommunhuset är nyckeln till
ett gynnsamt klimat för företag och
föreningar. I förlängningen får det för
människor att förverkliga sig själva och
sina drömmar. Så vill vi jobba, i det
lokala, för att skapa en plats vi och fler
vill bo på. Det är det vi menar med att vi
vill bli 30.000.

En bättre boendesituation för de äldre skapar också en mer hållbar arbetsmiljö för de personer som arbetar inom
äldreomsorgen. I Bollnäs är det många
som arbetar inom vård och omsorg, det
finns en otrolig kompetens som är viktig
att se och ta vara på.

Den lokala
rösten är
lila!

sjukhuset i Bollnäs på lång sikt.
•		UUtveckla
tveckla
Bolleområdet till en ännu mer självklar
• plats för aktivitet
och välmående.
fler tomter på attraktiva lägen i hela kommunen.
•	FBrigöra
ollnäs
resecentrum ska vara en trygg plats för alla.
•	Vi ska vara
en trygg kommun.
• Målen i agenda
2030 ska leda oss i våra beslut mot en hållbar kommun.
•

Ta del av fler tankar på bollnaspartiet.se

Rösta lila den 11 september
1. Bengt-Olof Staffas, Seniorkonsult, Ren, 68

12. Thomas Backan, Lantbrukare, Rengsjö, 62 år

2. Benny Engberg, Hälsokonsult, Ren, 66 år

13. Lisa Hansson, Socialsekreterare, Rabo, 46 år

3. Madeléne Selander, Varuhuschef, Brånan, 50 år

14. Emanuel Lindblom, Omvårdnadspersonal, Kilafors, 51 år

4. Oskar Myrberg, Lärarkandidat, Säversta, 26 år

15. Izdehar Chik Aljabal, Modersmålslärare, Brånan, 68 år

5. Erica Söderqvist, Hud-Nagelterapeut, Edstuga, 25 år

16. Jonny Röstberg, Elkonsult, Ren, 64 år

6. Markus Wengelin, Entreprenör, Söräng, 43 år

17. Therese Rohdin, Kolonialansvarig butik, Arbrå, 29 år

7. Cecilia Widéen, Pensionär, Hedhamre, 75 år

18. Urban Björklund, Sälj/marknadsansvarig, Ren, 50 år

8. Göran Holm, Utbildningschef, Säversta, 50 år

19. Mats Eriksson, Konstruktör, Björktjära, 43 år

9. Liza Bolinder, Egen företagare, Ren, 42 år

20. Bengt Lindstedt, Seniorkonsult, Öster, 78 år

10. Patrik Hansson, Fordonstekniker, Rabo, 51 år

21. Börje Widéen, Fd Polis, Hedhamre, 79 år

11. Ann Zewgren, Ekonom, Kilafors, 51 år

Tips! Röstdela för
starkare lokal politik
Visste du att det går att röstdela? Du kan alltså välja
olika partier i de tre valen för kommun, landsting
och riksdag. På det sättet har du möjlighet att välja
ett lokalt parti i det kommunala valet och därmed
lyfta de frågor som rör dig mer direkt.

