Kommunvalet 2014
En röst på oss är en röst på
er trygghet och framtid

Ditt kommunparti

VTL är den nytänkande
politiska kraften i Vingåkers
kommun.
Vi har funnits i kommunen
sedan 2002. VTL står för en
humanistisk grundsyn och
värnar om demokratin.
Våra grundtankar är:
- att utifrån personliga förutsättningar skapas och utvecklas livskvalitén.
- att alla människor behandlas lika och med respekt
- att vi inom alla områden agerar klimatsmart och för en hållbar miljö
- att vi ser möjligheter, tar initiativ, visar handlingskraft och skapar konstruktiva
och kreativa lösningar
- att vi är ett öppet, oberoende lokalparti utan styrning uppifrån eller från sidan
men att vi alltid är öppna för samverkan.
VTL strävar efter en levande och välmående kommun. Vi vill ge våra barn möjligheten
att växa upp i en landsbygdsmiljö som är utvecklande och där de ges samma förutsättningar som centralorten kan erbjuda. Två av dessa prioriterade områden är möjligheterna att driva företag i Vingåkers kommun och en utökad samhällsservice för landsbygdens människor.
VTL vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter till en positiv utveckling av
både landsbygd och centralort.
För att få hela kommunen att växa, vill vi aktivt samverka med dig som kommuninvånare.
Vi vill värna om det lilla samhällets fördelar med närheten till varandra. Detta för att du
skall känna dig trygg att bo och verka i kommunen

VTL:s ledord är:
Närhet: Till politiska beslutsfattare, som har ett gemensamt ansvar för att människor
väljer att bosätta sig och bo kvar i Vingåker.
Ansvar: Vi tar alla ansvar för vår kommun utifrån våra egna förutsättningar.
Livskvalitet: Vi tror på Vingåker och vår uppfattning är att genom samverkan så kan vi
utveckla kommunen och alla dess kommundelar. Och att utveckla välfärden för såväl
äldre som yngre i Vingåkers kommun.Att skapa morgondagens välfärd med dagens ungdomar.

För att kunna utveckla välfärd och livskvalitet för alla i vår kommun krävs det

HELHET, NYTÄNKANDE OCH SAMVERKAN
Vår målsättning med att utveckla kommunen, näringslivet och
medborgarnas livskvalitet är genom dessa sex hörnpelare.
Skola

Kulturen

• En trygg och säker skolmiljö
• God och näringsrik närproducerad mat
• Samtliga elever når sina mål
• En meningsfull fritid

• Ett rikt och varierande kulturutbud
• Lyfta fram lokal konst och hantverkare
• Allaktivitetshus
• Öka stödet till lokala föreningar

Näringsliv

Integration

• En kontinuerlig företagspolitik
• Utveckla en god och kontinuerlig kontakt
med dom lokala företagen

• Underlätta och utveckla befintliga industri-

• Ett välplanerat mottagande av nyanlända
• Att snabbt komma igång med väl fung-

erande undervisning i det svenska språket
och kulturen

• Bättre kommunikationer och infrastruktur

• Trygg integrering av barnen i skolan
• Förhindra utanförskap och sysslolöshet

Våra äldre

Miljön

områden för nyetableringar

• Tillgång till service och kundcenter
• En väl fungerande färdtjänst
• Gott bemötande, empati och förståelse
• Ta hänsyn till individuella önskemål
och behov

• Leda bort tung trafik från centralorten
• Se över trafiksäkerheten i hela kommunen
• Vingåker som miljökommun
• Se möjligheten till andra energikällor

Vi ser helheten.
Din röst på VTL är en röst för att säkra och skapa en trygg, kreativ och entusiastisk
framtid för Vingåker. Tänk på att du kan rösta på olika partier i kommun, landsting
och riksdag.
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Kontakta oss gärna via brev
VTL
c/o Olov Osmark
Brukskvarnsallén 9
643 95 Vingåker

Kontaktuppgifter:
Anders Lundström, ordförande 0707-53 62 91
Fredrik Appelgren, partigruppledare 070-21 31 408
Andrea Taylor andrea@vtl.se
Becca Chaney becca@vtl.se
Olov Osmark olov@vtl.se

Eller via Facebook
VTL - vägen till livskvalitet Vingåkers
ansvarsfulla kommunparti

Vår hemsida
www.vtl.se

VTL - Ditt kommunparti
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Vi ses den 14 september!

