
Solna kommunnytt

solna.vansterpartiet.se solna@vansterpartiet.se 08-734 23 26

Detta nyhetsbrev publiceras av Vänsterpartiet Solna. Ansvarig utgivare Thomas Magnusson

Nr 1 2016 

Ny TV-podd

Skälet till att vi gör tvodden är att det är ett 

roligt och avslappnat format för de som vill 

veta mer om kommunalpolitik och vänstern i 

Solna. Kommunalpolitik kan verka tråkigt 

men är lika dramatiskt som Paradise Hotel, 

fast det deltagarna gör påverkar 

medborgarnas liv. Speciellt i Solna! 

Plus att Solnavänstern är ett gött gäng som 

kanske kommer till sin rätt när man får 

fördjupa resonemangen och verkligen gå till 

botten. Jag tycker Solnavänstern förtjänar en 

egen realityserie men detta är en bra början

Katrin Persson, 

Programledare för TV-podden

Följ podden här

Gå in på: vansterpartiet.solna.se/Tvpodd eller

vår kanal ”Vänsterpartiet Solna” på Youtube.se 

Vänstern i Solna har nu startat TV-podden 

”Det röda Solna”  där Katrin Persson bjuder in gäster

i studion för att diskutera aktuella frågor. 

”

”

Minska våld och sexuella 

trakasserier mot kvinnor

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon 

gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld 

och två tredjedelar av unga kvinnor har utsatts 

för sexuella övergrepp.

Detta är ett gigantiskt samhällsproblem och ett 

resultat av att vi lever i ett ojämställt samhälle. 

Vänsterpartiet arbetar därför ständigt för att 

dessa frågor ska prioriteras högre. 

När vi lyfte frågan politiskt i höstas visade svaret vi 

fick från den borgarna att Solnas förebyggande 

arbete för att minska våld, övergrepp och sexuella 

trakasserier är nästintill obefintligt.

Därför lämnar vi nu in en motion, ett förslag, till 

kommunfullmäktige med konkreta förslag på 

förebyggande arbete. 

Vänsterpartiet kräver:

Informationskampanjer i Solna för att 

förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive 

sexuella trakasserier 

Forum inom skola och fritidsverksamhet där 

unga får kunskap om jämställdhet, sexuella     

trakasserier, sexualbrott och andra 

kränkande handlingar 

Utbildning för de som jobbar i Solna i att se,     

agera och förebygga våld och sexuella 

trakasserier

En handlingsplan för hur Solna i helhet ska 

arbeta förebyggande

Var med oss och arbeta för ett rättvisare Sverige! 

Hör av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan eller anmäl dig direkt på: www.vansterpartiet.se/bli-medlem 
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Under kvällen får vi lära oss mer om en av 

Vänsterns viktigaste, frågor 6-timmars arbetsdag. 

Det blir  föreläsning, diskussioner, underhållning 

och lättare mat. Kvällen är gratis och arrangeras 

ihop med ABF. Vi ses på Allaktivitetshuset,

Sturegatan 10, Sundbyberg

6-timmars 

arbetsdag

Öppen temakväll

17 april kl. 18.00

En politiker i Solna ska inte 

tjäna 84 000 kr i månaden! 

Vänsterpartiet vill som enda parti i Solna 

sänka politikerarvodena som i Solna 

är 84 000 kr i månaden, vilket är mer än 

för en riksdagspolitiker. 

- Just nu tjänar ett kommunalråd mer än tre gånger 

så mycket som en undersköterska inom 

äldreomsorgen, en fritidspedagog eller en 

förskolelärare. Kan ni förklara för mig varför ni inte 

vill sänka er egen ersättningen, varför ni ska ha tre 

gånger mer betalt än de varje månad, frågade 

Rebecca Hedenstedt, fullmäktigeledamot (V) under 

debatten. 

Vänsterpartiet är kritiska mot att borgarna säger nej 

till våra förslag kring t.ex. lägre avgifter i 

hemtjänsten, billigare kulturskola, fler anställda på 

fritids och höjda lärarlöner. Samtidigt som de inte 

hushåller med skattepengarna när det gäller 

politikerarvoden.

Vänsterpartiet menar också att förtroendet hos 

medborgarna riskerar att minska när politiker 

kommer långt från de flesta medborgares 

lönenivåer i kommunen, speciellt då det är 

politikerna själva som beslutar om sin egen lön. 

Renovera utan att 

chockhöja hyran

I Solna har Hyresgästföreningen slagits med 

näbbar och klor mot det som uppfattas som 

”lyxrenoveringar” då bostadsstiftelsen Signalisten 

renoverar stora delar av lägenhetsbeståndet kring 

Ulriksdals pendeltågsstation. Det som Signalisten 

ser som en nödvändig renovering med sikte på 

framtiden ser de boende som en hyresdrivande 

lyxrenovering. Hyreshöjningar på över 50 procent 

har nämnts, enligt Hyresgästföreningen har bara 

11 av 65 hyresgäster haft råd att komma tillbaka. 

Stockholms allmännyttiga fastighetsbolag har fått 

nya direktiv om att hyresgästerna ska kunna välja 

mellan tre olika nivåer av renovering. 

Det har lett till att 85 procent av hyresgästerna 

kunde flytta tillbaka efter upprustningen. Förutom

en omfattande dialog med hyresgästerna innebar 

det som kommit att kallas Järvamodellen att hyres-

gästerna själva fick välja nivå på renoveringen i tre 

steg. När hyresgästerna blir delaktiga i renoverings-

processen så flyttar nästan alla tillbaka. Något för 

Signalisten att inspireras av anser Vänsterpartiet 

som lämnade in en motion om detta på senaste 

kommunfullmäktige.  

English 

The Swedish Left Party (Vänsterpartiet) has a focus 

on feminism, socialism and climate justice. Other

languages: solna.vansterpartiet.se/andra-sprak


