
Det behövs en oppositions-
röst i Gnosjö fullmäktige!

Mitt namn är Anders Sällberg,
pensionerad fabriksarbetare,
och tidigare fullmäktigledamot

under 22 år för dåvarande Vpk och Apk.  
Det behövs en oppositionsröst mot

borgarpolitiken Gnosjö fullmäktige och
i samhället i övrigt, därför ställer jag
upp i kommunvalet för Kommunistiska
Partiet, ett parti som är det enda konse-
kventa oppositionspartiet. För 15 år se-
dan lämnade jag Vänsterpartiet, ett parti
som numera sitter i knäet på sossar och
miljöpartister och som har röstat för pri-
vatiseringar och nedskärningar av of-
fentlig verksamhet.

Vi som kandiderar på listan lovar inte
guld och gröna skogar, men vi lovar att
vara en motröst mot högerdominansen
här i Gnosjö. 

Ofta talas det om Gnosjö som ett dy-
namiskt föredöme för hela Sverige med
mängder av strävsamma frireligiösa
småföretagare. Men den bilden är falsk
rakt igenom. Hade denna bild stämt ha-

de det varit en enorm inflyttning till vår
kommun. I själva verket har vi sett en
befolkningsminskning på 500 personer
och i allmännyttan står många lägenhe-
ter tomma. Utflyttningen har medfört ett
stort skattebortfall som drabbat de unga,
med mindre resurser till fritidssektorn
som följd. 

Av den orsaken är det viktigt att hy-
rorna i allmännyttan sänks så att de som
arbetspendlar in till Gnosjö också bosät-
ter sig i kommunen. 

*

OFTA UTMÅLAS GNOSJÖBOR, ute i lan-
det, som reaktionära som följer högerdi-
rektörers  åsikter i vått och torrt – och
visst finns det vanliga arbetare som
bockar och bugar inför högerkrafterna,
men den bilden stämmer ej. I folkom-
röstningen om EU 1994 röstade hela 53
procent av gnosjöborna nej till svenskt
EU-medlemskap. Trots att industriför-

eningen i massiva helsidesannonser för-
kunnade att utan EU stannar Gnosjö och
stannar Gnosjö stannar hela Sverige. 

Samma sak sades inför EMU omröst-
ningen och då var det ännu fler gnosjö-
bor som trotsade direktörernas påbud. 

*

VI SOM KANDIDERAR på Kommunistis-
ka Partiets kommunlista    hoppas det
finns tillräckligt med progressiva som
har hjärtat till vänster för att igen garan-
tera en radikal oppositionsröst i Gnosjö
fullmäktige. För det behövs cirka 120
röster.   

I samband med min kandidatur har
jag mött ett antal progressiva gnosjöbor
som sagt att det är bra att jag kandiderar,
men då måste de faktiskt gå och rösta
också för en röd röst i ett blått fullmäkti-
ge. 
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Rösta på Kommunistiska Partiet 
Kommunistiska Partiets fullmäktigekandidater i Gnosjö kommun är Anders Sällberg och Erja Viitanen.
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tidning som ger nyheter om världen som ingen annan skriver om. Och inte
minst är det EU-motståndets tidning.

Beställ direkt från Proletären. Adress: Box 31 187, 400 32 Göteborg. Tel: 031-142634. 
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Besök gärna vår hemsida
på www.kpgislaved.nu

Beställ bojkotta Israel-flygbladet
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