- partiet for alle

Partiet for helse, velferd og
trygghet for unge og gamle

Stem PensjonistPartiet.
Få ditt eget talerør inn i kommunestyret.
Det er kun PensjonistPartiet av de politiske
partier som ivaretar pensjonistenes interesser
fra A til Å.

- partiet for alle

PROGRAMPUNKTER
Vi vil arbeide for de neste fire årene:
ELDREOMSORG
En lovhjemlet rett til sykehjem-/aldershjemsplass og eldreboliger med
enerom og eget bad for pleietrengende, med egen avdeling for demente.
Alvorlig syke pasienter skal få nødvendig hjelp og behandling i kommunen
og det skal være i nærhet til familie. Alle som er over 80 år, skal ha rett på
sykehjemsplass.

SKOLER
Gode skoler til alle og fortrinnsvis ingen nedleggelse av eksisterende skoler.
En forutsetning for disiplin i skolen er en skole som tar både lærere og
elevene på alvor. Motarbeide diskriminering og mobbing.

BARNEHAGER
En god start i livet er en god barnehage. Gode barnehager til alle som
ønsker det, både private og kommunale barnehager.

KOMMUNESAMMENSLÅING
Vi skal bidra til hensiktsmessig sammenslåing av kommuner.
Skedsmo som egen kommune, men med samarbeid over kommunegrensene.
Eventuelt må det holdes en rådgivende folkeavstemning.

NÆRINGSLIV
Tilrettelegging eller etablering av flere arbeidsplasser og ikke legge ned
arbeidsplasser som har eksistert i flere 10 år. Lærlinger må få fagbrev og
jobb.
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HELSE
Tannhelsen må inn i folketrygden. Pasienter som trenger behandling skal få
rett til å velge sykehusplass. Private, offentlige, for det offentliges regning.

SAMFERDSEL
Ha en større satsing på miljøvennlig og kollektiv transport. Satsing på
samferdsel må ikke sees på som en kostnad, men som samfunnsbygging.
Ahusbane til Lillestrøm. Rushtidstrafikken må gå utenom Lillestrøm senter.
Øke tilbud for den øvrige kollektivtransporten i kommunen.

LANDBRUK
Opprettholde dagens landbruk. Befolkningen trenger alle varer som blir
produsert av landbruket og ikke matjordsområder til utbygging.

MILJØ
Overordnede miljøkrav er ren luft, ren jord og rent vann. Arbeide for å
redusere bruken av kjemiske og andre tilsetningsstoffer som forurenser luft,
jord, vann og mat og vil erstatte dette med økologiske midler. Dette for å
oppnå et bærekraftig miljø.

ØKONOMISK TRYGGHET
Eiendomsskatt skal reduseres fordi den rammer urettferdig for dem med lav
inntekt i pensjon. Boligbygging må fordeles slik at det stemmer overens med
skoleplasser og barnehager. Framtidige nye bygg rundt i Lillestrøm,
Strømmen, Skedsmokorset og Kjeller må ikke bygges høyere slik at naboene
får skygge.
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Liste for PensjonistPartiet i Skedsmo
ved Kommunevalget 2015:
1. Anne Lise Hogstad

1937

41 00 85 89

2. Erik Leif Henni

1944

92 04 35 78

3. Egidija Nilsen

1948

46 59 80 09

4. Arne Johansen

1932

63 80 01 76

5. Ellen Kristi Myrvold

1939

63 81 40 56

6. Kaisa Høvind

1969

92 04 75 69

7. Bjarne Hagen

1945

45 63 50 00

Bli medlem i PensjonistPartiet.
Årsavgift er kun kr. 50,(Familiekontingent er kr. 70,-)
Beløpet innbetales til partiets konto 1286 47 18459
og benyttes nedenstående kupongen utlevert på en av
våre stands eller meld deg inn via internett
www.pensjonistpartiet.no.

Follotrykk as

