
DETTA VILL VÄNSTERN 
     i Torsby, allas vår kommun
Vi har glädjen att arbeta, bo och leva i ett naturskönt landskap, rikt på 
både naturliga och mänskliga tillgångar. Alla behövs, både de som bott 
här i generationer och de som flyttat hit. Tillsammans kan vi arbeta för 
en gemensam framtid, för alla som bor i Torsby kommun.

Barnens trygghet och uppväxt är en investering. 
Bra barnomsorg, fler specialpedagoger i skolan, säkrare cykelvägar och busshåll-
platser. Såväl tätortens stora skolor som landsbygdens mindre behövs. Med bra 
skolmat och stimulerande arbetsmiljö för både elever, lärare och övrig skolpersonal.

Vi säger nej till vinster i välfärden, skolan, vården!
Nej till privatiseringar av våra gemensamma, skattefinansierade tillgångar. 
Kortsiktig lönsamhet för vissa, förstör långsiktig trygghet för alla. 
Både gamla och unga behöver värme och omtanke, god mat och gott om tid.  
Vi är människor – varken maskiner eller marknadsandelar.

I skogsriket satsar vi på turistnäring och vidareförädling. 
Skogen är mycket – fritid, arbetsplats, ekosystem och råvarukälla. Vi vill se en 
rimligare rovdjurspolitik, anpassad till natur och människa. Småföretagen erbjuder 
nödvändiga arbetstillfällen. Satsa på bra och jämställda villkor på alla arbetsplatser. 

Torsby kommun – ekologiskt hållbar samhällsutveckling.
Med kraftfulla investeringar i energi, bostäder och transporter. Torsby kommun 
borde bli föregångare med satsningar på giftfri vardag, hållbara näringar 
för jord- och skogsbruk, fiske och odling. Vänsterpartiet har länge pläderat 
för ”skatt vid källan” – alltså att en del av vinsterna från vattenkraft och 
skogsavverkning skattemässigt skall komma kommunen till del.

Hela Sverige, Värmland och hela Torsby kommun skall leva!

RÖSTA PÅ VÄNSTERPARTIET

Välkommen till Torsby 
– här finns vacker utsikt och gott om avstånd!

Så vi behöver bra kommunikationer både inom kommunen 
och för pendlingen. Satsa på Fryksdalsbanan!

Vi måste ta ansvar för vår miljö, hur det ser ut på badplatser 
och lekplatser, liksom för miljön runt äldreboenden och skolor. 

Vi behöver också fler arbetstillfällen för fler invånare. 
Bredband och kreativitet skapar en framtid för de unga!

Genom att få del av vinsterna på vattenkraft och skogs-
avverkning blir vår gemensamma ekonomi bättre!

Kommun betyder gemensam,
– det är vi tillsammans som har ansvaret 



Varför ser det ut som det gör 
                           i vårt kära Sverige, 2014?
Hur kommer det sig att vi i detta så rika land ser hur alltfler drabbas av 
förfärande orättvisor. De som är sjuka och arbetslösa stämplas ut ur den 
ekonomiska tryggheten. Skolan har under borgarnas 8 år vid makten 
blivit alltmer kaotisk och icke-fungerande. 

De gamla och sjuka, de som behöver vård och omtanke, har offrats på 
skattesänkarnas altare! Detta helt enkelt för jävligt! Men det finns svar på 
frågan varför det blivit så. Svaret heter girighet, bristande medkänsla, 
kortsiktigt vinsttänkande ...  

Allt detta har vi Alliansregeringen att tacka för, och nu är det dags 
att säga ajö till högerregeringen efter valet i september!

Sköt dig själv och skit i andra, tycks vara lösenordet. Det är så man ska 
bemöta de utslagna och utstämplade, de hemlösa och de som kommit 
till vårt land i flykt från krig, förföljelse och allmänt elände. 

Det är dags att ändra kurs och styra in samhällsutvecklingen för ökad
medmänsklighet och större omtanke, för rättvisa och solidaritet.

Valet den 14 september gäller inte bara vem eller vilka som får mera i 
plånboken den 15 september, det handlar också om hur vi ser på varandra 
som medborgare, som grannar, arbetskamrater, ja: som medmänniskor!

VÄNSTERPARTIET säger stopp och belägg – det måste bli en ändring!
Det gäller Sverige, det gäller Värmland. Och det går att göra Torsby kommun 
till en ännu bättre plats att leva i.

Du är välkommen till oss i Vänsterpartiet,
om vi blir fler kan vi åstadkomma mer!
Hör gärna av dig, alla behövs ...

Varma hälsningar Bengt Berg
  [1:a namn på kommunlistan]

Tel 070 582 76 08
bengt@heidruns.se
Facebook: Vänsterpartiet Torsby

VÄNSTERPARTIET i TORSBY
har – efter socialdemokraterna – flest kandidater på kommunlistan. 
Drygt hälften är kvinnor och kandidaterna kommer från hela kommunen. 
Det är människor med stor livserfarenhet och kunskap om samhället.

Varför ska man rösta på Vänstern?
– Vi säger nej till vinster i välfärden och ja till en bättre skola, en bättre 
äldreomsorg, bättre villkor för dem som jobbar inom dessa områden. 
– Vi vill skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn, för 
kommande generationer och detta genom att ta tillvara de natur-
resurser som vi har här i norra Värmland. 
 – Genom vidareförädling skapas fler arbetstillfällen och för 
att kunna ta sig till och från arbetet gäller bra kollektivtrafik.
– Vi kämpar för ett så rättvist och solidariskt samhälle som möjligt. 

Fem viktigaste frågorna i valet
1. En bra landsbygdsutveckling – miljömässigt och för arbetstillfällen.
2. En välfärd för alla – satsning på såväl skolan som trygghet för de äldre.
3. Bra kommunikationer, inom kommunen och för pendlarna.
4. Kulturarvet (finnkulturen) och den nutida kulturen för ungdomarna.
5. Fler människor till vår kommun, både hemvändande och nyanlända.

Kandidaterna som ställer upp i kommunalvalet
11. Kerstin Andersson
12. Roland Jonsson 
13. Maja Bergström  
14. Håkan Lindblad  
15. Bibbi Bengtsson
16. Gerd Nilsson  
17. Britt-Lis Appel  
18. Maria Carlsson Broberg
19. Jari Pollari  
20. Sonia Skansen-Jubell 

1. Bengt Berg  
2. Siv Martinsson   
3. Kent Hallesson  
4. Gunilla Boquist 
5. Hans Lindberg  
6. Line Holth
7. Anders Nillroth  
8. Mariha Jakobsson  
9. Martin Björnsson 
10. Gun-Britt Karlsson 

TORSBY KOMMUN ÄR INTE TILL SALU – DEN TILLHÖR OSS!


