
n Skolan måste får så mycket resurser att våra barn och ungdomar 
kan gå kvar på hemorten.

n En gemensam skola för alla. Vi är emot privata friskolor som inte 
är till för barnens bästa utan för att ge vinst till ägarna.

n Det är bra att bostäder och gårdar rustas upp, men hyrorna måste  
hållas så låga så att vi kan fortsätta att bo kvar. Bostadsbolagen har  
misskött underhållet under lång tid och det ska de betala för nu. Inte 
hyresgästerna.

n Slå vakt om allmännyttan! Bygg hyreslägenheter som vi har råd 
med!

n Arbetslösheten är det största problemet i vårt område. Ge oss 
tillbaka den service som tagits ifrån oss: mödrarvård, barnavård, 
tandläkarmottagning, post mm - det som fanns tidigare. Det skapar 
också arbetstillfällen.

n Öka personaltätheten i vård skola och omsorg! Det gör det bättre 
bättre för våra barn och gamla och det skapar fler arbeten i förorten! 
Satsa på välfärden men stoppa de privata profitörerna!

Kista-Husby-Akalla  
är inte till salu!

Vänsterpartiet Kista
kista.vansterpartiet.se
www.facebook.com/vkista
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Kista-Akalla-Husby  

är inte till salu!

Svenska

INGA VINSTER
I VÄLFÄRDEN HEM FÖR  

ALLA

LIKA LÖN FÖR  
LIKA ARBETEARBETE  RÄTTVISA VÄLFÄRD

Vill vi ha ett  
samhälle att lita på
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