Det behövs en oppositionsröst i Gnosjö fullmäktige!

Kommunistiska Partiets fullmäktigekandidater i Gnosjö kommun är Anders Sällberg och Erja Viitanen.

Rösta på Kommunistiska Partiet

M

itt 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 konsekventa oppositionspartiet. För 15 år sedan lämnade jag Vänsterpartiet, ett parti
som numera sitter i knäet på sossar och
miljöpartister och som har röstat för privatiseringar och nedskärningar av offentlig 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 dynamiskt 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 lägenheter 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 hyrorna i allmännyttan sänks så att de som
arbetspendlar in till Gnosjö också bosätter sig i kommunen.
*
OFTA UTMÅLAS GNOSJÖBOR, ute i landet, som reaktionära som följer högerdirektörers åsikter i vått och torrt – och
visst finns det vanliga arbetare som
bockar och bugar inför högerkrafterna,
men den bilden stämmer ej. I folkomröstningen om EU 1994 röstade hela 53
procent av gnosjöborna nej till svenskt
EU-medlemskap. Trots att industriför-

eningen i massiva helsidesannonser förkunnade att utan EU stannar Gnosjö och
stannar Gnosjö stannar hela Sverige.
Samma sak sades inför EMU omröstningen och då var det ännu fler gnosjöbor som trotsade direktörernas påbud.
*
VI SOM KANDIDERAR på Kommunistiska Partiets kommunlista
hoppas det
finns tillräckligt med progressiva som
har hjärtat till vänster för att igen garantera 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 fullmäktige.
ANDERS SÄLLBERG
Kommunistiska Partiet
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Besök gärna vår hemsida
på www.kpgislaved.nu
Beställ Kommunisternas handlingsprogram
FÖR ARBETE, VÄLFÄRD OCH RÄTTVISA
n Kontakta Kommunistiska Partiet för beställning.
Det går även att ladda ner programet från vår hemsida
kommunistiskapartiet.org.

Kommunistiska Partiet
Box 31187
40032 Göteborg
Tel: 031-12 26 31
E-post: ps@kommunistiskapartiet.org

Beställ bojkotta Israel-flygbladet

n Kommunistiska Partiets flygblad med israeliska varor att bojkotta. Beställ eller
ta ned som pdf-fil från kommunistiskapartiet.org.
Kommunistiska Partiet, Box 31187, 40032 Göteborg
Tel: 031-12 26 31, e-post: ps@kommunistiskapartiet.org

Sveriges enda arbetartidning
Proletären är en rikstäckande veckotidning. En tidning som skriver om vanliga
människors vardag. Som blottar konsekvenserna av dagens högerpolitik. En
tidning som ger nyheter om världen som ingen annan skriver om. Och inte
minst är det EU-motståndets tidning.

Missa inte chansen – ta en prenumeration!

Prenumerationspriser:

• Helår 490 kr • Halvår 310 kr kr • Kvartal 190 kr • Autogiro – 40 kr per månad

Erbjudande: Valprenumeration 8 nr endast 80 kronor

Beställ direkt från Proletären. Adress: Box 31 187, 400 32 Göteborg. Tel: 031-142634.
E-post: pren@proletaren.se. Pg 723750-6.

