
KPML(r) har tre mandat i Gislaveds kommun-
fullmäktige. Som kommunister står vi alltid på
det ”lilla människans” sida. Det behövs ett
arbetarparti i ett samhälle som allt mer raserar

vår välfärd och rustar ner den offentliga sek-
torn. I privatiseringarnas spår följer ännu stör-
re sociala orättvisor. Vi arbetar i kommunern
för större social rättvisa. Vi behövs!

Vi säger nej till utarmningen av strandskyddet 
– bevara den demokratiska allemansrätten!

Borgarna och sossarna i kommunen vill
luckra upp strandskyddet.
Miljöbalken ska tydligen slängas på
tippen genom att strandskyddet
begränsas till förmån kan man förmo-
da för penningstinna direktörer. 
Men blir vår kommun mer attraktiv för att penning-
stinna direktörer får bygga vid våra sjöar och vatten-
drag? 

Nej, en begränsning av strandskyddet skulle istäl-
let försämra möjligheten för kommunens invånare

och andra att utnyttja stränderna för ett rörligt fri-
luftsliv för all framtid. 

Det skulle även minska kommunens attraktion för
kommande inflyttare och försämra livskvalitén för
många föra att tillgodose en liten minoritet med feta
plånböcker. 

Allemansrätten är unik för Sverige och det ska vi
värna om. Istället, för att göra kommunen ännu mer
attraktiv: rusta upp alla våra friluftsbad, bygg bryg-
gor och omklädningsrum till alla kommunens bad-
platser.

”Gislow är räddat!” kunde man läsa
om i braskande rubriker.
Socialnämnden hade beslutat att lägga
ned Gislows dagcentral, i denna fråga
har alla från socialdemokrater till
moderater omfamnat varandra.
KPML(r) deltog inte i detta beslut.
Dagcentraler och serviceboende är en viktig verk-
samhet för att hålla äldre aktiva och friska. Under
många år har en enig socialnämnd satsat på ökad
hemtjänst för att pensionärer kunna bo kvar i hem-

met. Nu är gränsen nådd där alltför många bor kvar
hemma med passivitet och ökad sjuklighet till följd.
Kommunen borde satsa i stället för att spara på ser-
viceboende typ Gislow.

Den stora sparkarusellen skall börja, där barn och
gamla flyttas runt i hissnande tempo. Inför valet
2002 deklarerade alla politiker samstämmigt att det
skulle satsas på vård, skola och omsorg, istället ökar
byråkratin och dyra konsulter hyrs in.

Den senaste tiden har visat att det lönar sig att pro-
testera, när insändare och planerade demonstrationer
får styrande politiker vända helt om. Protester lönar
sig!

■ En liten grupp damer i Anderstorp har drivit en
kampanj för att vi skall ge dessa kvinnor kommuna-
la bidrag för att de skall kunna stanna hemma med
sina barn. 

Naturligtvis är det högern i form av moderater och
kristdemokrater som ligger bakom denna kampanj.
Skall kommunen verkligen använda skattepengar för

att ge bidrag till hemmafruar? Eller bidrag till för-
mögna människor som genom kommunalt stöd skul-
le kunna anställa barnpigor? Nej, naturligtvis inte!
Dessa krafter vill arbeta enbart för sina egna syften.
Att ge kommunala skattepengar till detta går bra,
men att bibehålla en god offentlig vård och omsorg –
det vill dessa krafter inte!

Rädda fritidsgårdarna – satsa på våra ungdomar!

En god och jämlik offentlig barnomsorg till alla!

■ Det är helt vansinnigt att föreslå nedläggning av
två av tre fritidsgårdar i Gislaved. Dettta för att spara
pengar. 

Fritidsgårdarna på Henjaområdet och i Trasten lig-
ger i riskzonen. Det är samhället som skapar sina
ungdomar. 

Kan man rädda ungdomar från att leva destruktivt
genom att erbjuda fritidssysselsättningar, så har oer-

hört mycket vunnits. Högern ropar alltid på fleer
poliser. Varför inte ge ungdomarna en god uppväxt
istället. 

Vi kommer att göra allt för att rädda fritidsgårdar-
na!
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Protester mot sociala nedskärningar lönar sig!
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