LILLESTRØM

trenger din stemme for å komme inn i kommunestyret i
Lillestrøm kommune fra 01.01.20
Stem Pensjonistpartiet i 2019
Bli medlem i Pensjonistpartiet

LILLESTRØM

I dette politiske og historiske valgår 2019 er det besluttet at de tre
kommuner Fet, Sørum og Skedsmo skal bli den nye Lillestrøm
kommune. Sammenslåingen skal være operativ 01-Jan.-2020.
Vårt politiske program gjelder for uføre, trygdede, pensjonister i alle
aldre. Pensjonistpartiets stemmer fram sine kampsaker i kommune
og fylkesstyrer. Partiets viktigste områder skal være:

• PENSJONISTGRUPPENES RETTIGHETER.
Våre partifellers rettigheter er i flere år blitt salderings
poster i regjeringers budsjettforhandlinger. Vi krever at
våre rettigheter i fremtiden skal styres av lov og rett.
• BARNS RETT
Alle barn skal sikres like rettigheter til deltagelse i skole
og organiserte fritidsaktiviteter.
• BARNEVERN
Barnevern må ha høy faglig kompetanse til forebygging
av vold. Med tilstrekkelige fullmakter i samfunnet til
gjennomføring av hjelp til nødstilte familiemedlemmer.
• ELDREOMSORG OG PLEIE
De ansatte bør på vegne av sine beboere og
pleietrengende delta i plan og drift av eget arbeid.
Kommunene må fortsatt investere i helseteknologi (AI)
til dagens forbedret effektivitet med sikkerhet.
Styrke plan for flere hjemmeboende
• ERNÆRING
Maten skal være systematisk kontrollert næringsrik med
delikat utseende til normale tider for voksne folk.
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• HELSE MILJØ TIL TRYGGHET:
Velferd og tid for eldre hjemmeboende planlegges for
trygt miljø med forventning til handlinger.
• KJØPEKRAFT skal OPPRETTHOLDES
For uføre og pensjonister skal pensjonen reguleres til
statens SSB årlige KPI konsumprisindeks.
• TANNPLEIE-LEGEVISIT
Skal være gratis og formalisert som Helfo.
• SOSIAL BOLIGBYGGING
Til norsk standard og finans.
• FOLKETS HUS (møteplassen)
Hus til ungdommens aktive møteplass. Barns plass til
kultur og musikk. Grunnleggende plass data opplæring
for eldre.
• KOLLEKTIV TRANSPORT
Fremkommelighet og kapasitet til rett pris er påkrevd.
• PARKERINGSAVGIFTER og BUSSTRANSPORT
Priser på busstransport og parkering må bindes i
regulativ.
• STATENS NAV DIGITALISERES.
Våre partifeller som trenger brev fra det offentlige.
Er i sin utrygghet blitt lovet brev pr. post.
• SYKEPLEIERE
Heltids kommuneansatt sykepleier i skole og
kreftsykepleien.
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Bli medlem i Pensjonistpartiet

Ja, jeg ønsker medlemskap - kryss av
* Må fylles ut
* Etternavn, fornavn ………………………………….
* Adresse

………………………………………

* Postnr. og -sted.

……………………………………….

* E-post

…..…………………………………...

* Tlf./mobil

……………………………………….

Fødselsår (fritt valg)

……...............................................

Alle opplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende
personvernregler.
Underskrift:

…………………………………….

Du kan også melde deg inn via vårt elektroniske
innmeldingsskjema på www.pp-akershus.info

LILLESTRØM PENSJONIST PARTI.
Garanterer RETTFERD & VERDIGHET i sitt arbeid.
Mailadresse: kajwil@online.no
Postadresse PP-Lillestrøm, Postboks 313,
2001 Lillestrøm.
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