GÖR ETT KLOKT VAL
RÖSTA PÅ ETT LOKALT PARTI

FÖR LOKALA FRÅGOR

Bäste Timråbo
Nu är det tredje gången som
Timråpartiet går till val till Timrå
kommunfullmäktige. Som
kommunens ledande
oppositionsparti så arbetar vi för
maktskifte i kommunen och
behöver din röst i valet i
september.

Vi alla medborgare är påverkade av
politiska beslut oavsett var vi befinner oss
i livet. Det är kommunen som bestämmer
över skolan och äldreomsorgen, var det
finns en idrottsplats och om gatan är
sopad. Kommunen beslutar också om
bygglov, ger tillstånd för alkoholservering
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets
och har möjlighet att ta ut skatt av sina
enda lösning på alla problem är att höja
invånare.
skatten, snart har vi den högsta
Att vara med i ett politiskt parti är som att kommunalskatten i hela Sverige. Allt
vara med i ett hockeylag. Alla är med och handlar inte om mer pengar utan snarare
hur pengarna används. Där sätter vi i
bidrar med sitt engagemang, kunnighet
och vilja att nå målet. Det vill säga, skapa Timråpartiet vårt fokus.
förändring. Vi i Timråpartiet presenterar
en stark laguppställning med hela 42 (!)
Ett bra näringslivsklimat är viktigt. Men
kandidater.
ännu viktigare är livsmiljön för oss som
redan bor och lever här.
Som lagledare för ett fantastiskt gäng är
jag glad och stolt över att så många vill
Med rätt politik och prioriteringar
engagera sig för den lokala demokratin
fungerar snöröjningen, papperskorgar är
och för de lokala frågorna i kommunen.
tömda, skolan fungerar med hög kvalité
Framtidsutmaningarna är många. Mer än
90 procent av Timråborna bor längst
kusten nära en större stad. Att vi då ska
bedriva en betydligt dyrare kommunal
verksamhet än våra grannkommuner är
orimligt, särskilt när kvaliteten i många
fall inte är bättre. Det är tydligt att det
behövs en ny politisk inriktning i Timrå.

och barn med särskilda behov får dessa
tillgodosedda, funktionshindrade och äldre
möts med stor respekt och ödmjukhet.
Skattepengarna används varsamt och
slösas inte bort på skrytbyggen eller
märkliga projekt.
Robert Thunfors
Ordförande för Timråpartiet

Här är några hjärtefrågor
som vi driver:
Gång- och cykelväg från Fagervik till Åstön
Stopp för utbyggnad av storskalig vindkraft
Satsning på solceller på kommunala tak
Språkkrav för vårdpersonal inom äldreomsorgen
Belysta återvinningsstationer
Ny matsal vid Mariedalsskolan
Elintensiv industrietablering i kommunen
Ökad skyddsjakt och kommunal skottpeng på mellanskarv
Lokala beredskapslager för skyddsutrustning
En ny förskola i Söråker
Skapa fler tomter i attraktiva strandlägen
Landsbygdsnära skolor ska värnas och utvecklas, som exempelvis
Ljustorps skola och Tynderö förskola
Nytt äldreomsorgscenter i Sörberge/Böle
Y:et, Midlanda och Grönudden-området fortsätter att utvecklas
med fler etableringar.
Vård och omsorgspersonal ska ha rätt till heltid och möjlighet till
deltid
Fler hyresrätter via AB Timråbo och privata aktörer samt
uppmuntra till fler villor och bostadsrätter.

Läs hela vårt valprogram på www.timrapartiet.se

En skola för hela Timrå
Timråpartiet vill att våra barn och ungdomar ska gå i en skola med en
bra arbetsmiljö, hela möbler, fräscha toaletter, klassrum med den
senaste tekniken, modern kurslitteratur och ha de bästa lärarna.
Vår viktigaste valfråga när Timråpartiet grundades 2014 var skolan. Skolresultatet var
bland de sämsta i Sverige. Under nuvarande mandatperiod har resultaten gått åt rätt
håll, men det finns mycket kvar att göra och vi behöver höja ambitionsnivån
ytterligare.
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat under en längre tid. Det är viktigt
att man får hjälp på rätt nivå. Desto tidigare insatser, desto bättre resultat får man och
mindre resurser behövs. Men många barn och ungdomar ramlar mellan stolarna. Vi vill
därför ha ett strukturerat samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personer
inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård/BUP och ideella organisationer likt exempelvis
”Skottlandsmodellen”.

Timråpartiet vill exempelvis också arbeta för:

Max 15 barn per barngrupp.
En kostnadsfri förskola och skola, som blöjor, frukost, fika och friluftsdagar.
Satsning på att höja pojkars skolresultat.
Satsning på lärare, fortbildning och karriärmöjligheter.
En satsning på att förbättra trafiksituationerna vid kommunens skolor och
förskolor.

Läs hela vårt valprogram på www.timrapartiet.se

Vi ska ha en värdig och trygg
äldreomsorg
Ann-Christin Bylund ”Tintin” har
arbetat 33 år inom äldreomsorgen
och hon vet av egen erfarenhet att
äldreomsorgen har blivit sämre och
sämre i Timrå kommun. Hon oroar
sig för att bli gammal och frågorna
är många.
– Var kommer jag att bo? Kommer min
pension att räcka till? Kommer jag att bli
ensam?
Lars Linnsén, Tintins sambo är kritisk mot
hur politikerna i kommunerna sköter
äldreomsorgen.
– Politiker måste vakna upp. Det är
skamligt hur dåligt vi tar hand om våra
äldre i dag, säger Lars.

Satsa på äldreomsorgen

Timråpartiet vill satsa på äldreomsorgen
och få till förändringar. Det är därför som
Tintin är engagerad i Timråpartiet.

Hon var en av de som startade upp
hemtjänsten inom Timrå kommun för 33 år
sedan. Tintin minns så väl hur hon
tillsammans med några andra kollegor
åkte runt med sina gröna väskor och
besökte de äldre.
Troget har hon arbetat kvar under alla år
och hon har trivts med sitt jobb, sina
kollegor och älskat att umgås och hjälpa de
gamla. Men hon har också sett baksidorna
på nära håll. Hon beskriver situationen
inom äldreomsorgen som ohållbar
eftersom de äldres behov inte blir
tillgodosedda. Detta vill politikerna inte
känna till.
–När jag började hade vi mer tid för varje
person vi besökte. Vi hann med att städa,
lagade mat, sitta ner en stund och prata
eller spela Fia med knuff. Vi blev som en
familjemedlem och det hände ofta att de
äldre ringde oss på fritiden om de ville
prata en stund.

När nedskärningarna kom, började de
arbeta mot klockan inom äldreomsorgen.
Tintin berättar att det var snabbt in och
snabbt ut, och att arbetsdagarna blev
stressiga.

Bättre och näringsrik mat

Tintin berättar att när hon jobbade inom
hemtjänsten så skämdes hon när hon
lämnade matlådorna i kylen till de äldre.

Den var smaklös och inte aptitlig.
Hon är starkt kritisk till hur Timrå kommun Det hände ofta att hon stekte om maten och
hanterar frågorna som rör äldreomsorgen. kokade ny potatis. Hon ville att det skulle
Det är därför som hon själv har blivit
smaka något.
politiskt aktiv.
–Ge hemlagad, bra och näringsrik mat till
– Jag har upplevt alla brister som finns
de äldre. De politiker som säger att maten
inom äldreomsorgen. Våra äldre har slitit
smakar bra, har inte provsmakat
ett helt yrkesliv och då ska vi ta hand om
matlådorna.
dem med värdighet, men det gör vi inte i
dag. Personalen jobbar och sliter, det är inte Tintin tycker att våra skattepengar
deras fel, det är systemets fel.
används på felaktigt sätt, hon vill att man
satsar mer på äldreomsorgen.

Fler boendeformer för äldre

Timråpartiet vill jobba med att få till fler
boenden där äldre kan bo tillsammans. Om
någon i relationen blir sjuk och behöver
hemtjänst finns det inte tillräckligt boenden
där paren kan bo tillsammans, utan de
tvingas att dela på sig.
–Det blir dyrt för de äldre. Många
pensionärer har låg pension och så ska de
betala hyra för två boenden. Dessutom blir
ensamheten jobbig för bägge. Det är inte bra
i längden, eftersom det kan leda till
depression säger Lars.
Timråpartiet vill också se fler boenden som
är anpassade efter individens behov, där
det finns specialisthjälp för de som behöver
det.
–Det finns äldre som är pigga och klara i
huvudet som måste dela sal med dem som
är dementa, det blir inte bra för någon. Är
du klar i huvudet då vill du kunna prata
med andra och göra aktiviteter som du
orkar göra. I dag blandas det på
avdelningar för att det inte finns tillräckligt
med platser, säger Tintin.

– Jag har ett förslag, låt de styrande
politikerna i den politiska majoriteten i
Timrå kommun jobba inom äldreomsorgen
under en månads tid, särskilt de som säger
att allt fungerar så bra, jag lovar att de
kommer att ändra sin uppfattning när de
får se verkligheten.
Lars håller med och fyller i:
– De flesta politiker är fritidspolitiker
men verkar glömma sin omgivning och den
verklighet som människor befinner sig i
när de sitter på sina möten i kommunhuset.
Det verkar som det är något annat som
driver dem än att förbättra för sina nära
och kära i sin kommun.
– Det är därför jag kommer rösta på ett
lokalt parti som Timråpartiet i
kommunvalet. De finns ju bara lokalt i
kommunen och driver därför bara lokala
frågor som berör oss som bor här avslutar
Lars.

Timråpartiet vill arbeta för:
En positiv utveckling av hela kommunen
Timråpartiet vill ha en positiv utveckling i hela vår kommun. Timrå behöver växa med
fler invånare, företag och arbetstillfällen för att kunna ha en ekonomi i balans och
kunna erbjuda välfärd som skola, vård och omsorg med hög kvalité. Vi ska därför
fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras
med ett bra boende, arbete och studier.
En tryggare kommun
Man måste ta Timråbornas känsla av otrygghet på allvar. Bristen på poliser
tillsammans med nedskärning av sociala insatser ger en otryggare kommun.
Timråpartiet vill att kommunen aktivt motverkar brottslighet och förstörelse, samt
skapar en boendemiljö som Timråborna trivs i och vill vistas i utan att känna obehag.
Kommunen ska stödja insatser med byavakter, grannsamverkan och patrullerande
ordningsvakter
Ett hållbart Timrå
Timråpartiet vill bygga ett långsiktigt hållbart och bättre samhälle tillsammans med
medborgarna. För att kunna bygga det hållbara samhället så måste de begränsade
ekonomiska resurserna användas klokt samtidigt som attraktiviteten att bo i
kommunen ska vara hög. Kommunen ska möjliggöra en bra infrastruktur för att bo i
Timrå men kunna pendla till Sundsvall och Härnösand för arbete och studier.
Att personalen är vår viktigaste resurs
Timråpartiet vill att personalen ska ha bästa möjliga förutsättningar för att kunna
lyckas med sina viktiga uppdrag. För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha mer
personal inom skola, vård och omsorg. Vi ser oroande på den brist på personal som
råder med dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor, många vikarier och höga sjukskrivningstal
som kostar kommunen många miljoner varje år. Personalen måste också ges möjlighet
att vara delaktig och kunna påverka verksamheten och sin egen arbetssituation som
exempelvis scheman.
Att dina och mina skattepengar ska användas ansvarsfullt
Timråpartiet har länge kritiserat hur skattepengarna slösas bort i kommunen. Under
tidigare mandatperioder har vi varit starkt kritisk fastighetsaffärer som inte har
gynnat skattebetalarna i Timrå. Kommunen har också under årens lopp vid ett flertal
tillfällen fått allvarlig kritik gällande upphandlingar. Vi upplever fortfarande att inte
alla företagare i kommunen behandlas lika och här finns mycket mer att göra. Chefer i
kommunen har kunnat visa en respektlöshet för att följa lagar och regler med få eller
inga konsekvenser. Tjänstemannaansvaret måste tillbaka.

Läs hela vårt valprogram på www.timrapartiet.se

Tre val - tre röster
Riksdag

Region

Kommun

På valdagen kan du röstdela. Det innebär att du kan rösta
på tre olika partier genom att rösta i de tre valen till
riksdagen, regionen och kommunen. Det är därför du tar
tre olika röstsedlar, gul, blå och vit.
För att rösta i valet till kommunen, som styr framför allt skola,
äldreomsorg, bibliotek, idrott, vägar och avlopp ska du ta en vit
valsedel.
För att rösta för en bättre skola, vård och omsorg i Timrå kommun
– välj Timråpartiets vita valsedel.
Timråpartiet är ett lokalt och obundet parti i Timrå kommun, grundat
2014 och som har ökat i varje val. För att skapa positiv utveckling med
knappa ekonomiska resurser behöver vi vara kloka och använda våra
resurser rätt. Där är du som medborgare, föreningsaktiv, företagare
och eldsjäl nog så viktig. Tillsammans är vi alla de resurser vår
kommun behöver.

Rösta på Timråpartiet i
kommunvalet den 11 september

