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Vänsterpartiet 
Inte till salu

Våra fyra 
första  
kandidater

Marianne Ramm
Socialpedagog, 61 år

Mariannes främsta intressefrågor  
är integration/ främlingsfientlighet  

samt välfärd.
Jag har i hela mitt liv arbetat med  
människor. 
Inom hemtjänsten mötte jag mycket  
ensamhet. I mitt jobb på flyktingmot-
tagningen en rasism som jag inte 
visste fanns i vår kommun. Miss-
brukarvården lärde mig om en hård 

och tuff värld.  
Som familjehem flyttade verk-

ligheten in dygnet runt. På 
ett boende för hemlösa 

lärde jag mig ödmjukhet.  
I ett projekt med psykiskt sjuka ett 
bottenlöst behov.  
Funktionsnedsattas vardag kunde jag 
inget om innan, det som varit själv-
klart för mig ställdes nu  
på ända. 

Därför brinner mitt hjärta extra 
mycket för  
sociala frågor.

Lutz Rininsland 
fd. Studie- och yrkesvägledare, 73 år

Lutz främsta intressefrågor gäller  
ungdomarna och rättvisan.

Det är 44 år sedan jag kom till Sverige. 
Aldrig någonsin har jag ångrat mitt val. 
Men visst har Sverige upplevt föränd-
ringar. Idag vill jag mer än någonsin 
bidra till att samhället inte glider isär. 

Under 33 år var jag studievägledare 
på Birger Sjöberggymnasiet. Jag 

fascineras fortfarande av ung-
domarnas drömmar om egen 

framgång i en rättvis 
värld. 

Idag behövs ett flertal tydliga politiska 
beslut som återskapar förutsättningarna för 
en bättre start i vuxenlivet. Sedan 1982 re-
presenterar jag Vänsterpartiet i Vänersborgs 
kommunfullmäktige. Det var en lång väg 
innan vi fick respekt för vårt arbete i  
oppositionen. 
Nu vill jag medverka i ett Vänster-
parti som är med och delar fullt 
ansvar för utvecklingen av 
min kommun.

Partiet som är redo  
att leda kommunen

Vänsterpartiets Valsedel 2014

1.  Marianne Ramm, 62 år Socialpedagog
2.  Stefan Kärvling, 60 år  Leg. Lärare
3.  Åsa Olin, 49 år Leg. Sjuksköterska
4.  Lutz Rininsland, 73 år F.d. Studie- och yrkesvägledare
5.  James Bucci, 48 år Ekonom
6.  Kristina Kay, 62 år Busschaufför
7.  Adam Frändelid, 35 år Fritidsledare
8.  Magnus Kesselmark, 61 år Ingenjör
9.  Ann-Christine Wollny, 64 år Barnsköterska
10. Emir Terzic, 54 år Automationstekniker
11. Eva Lindgren, 64 år  Adjunkt
12. Pontus Gläntegård, 34 år Ingenjör
13. Eldbjörg Bryntesson, 71 år Pensionär
14. Joachim Johansson, 49 år  Truckförare
15. Gittan Kollberg, 51 år Molekylärbiolog
16. Kent Karlsson, 65 år Fritidspedagog
17. Eva-Lisa Andersson, 74 år F.d. Bildlärare
18. Ulf Andersson, 41 år Högskoleadjunkt
19. Kenneth Allblom, 67 år Uppfinnare
20. Anna Robertsson, 39 år  Systemtekniker
21. Göran Stenman, 58 år Rådman
22. Yvonne Lindström, 52 år Undersköterska
23. Martin Josefsson, 23 år Barnskötare
24. Andrea Björklund, 35 år Leg. Sjuksköterska
25. Peter Wiklund, 26 år  Snickare
26. Ebon Rhedin, 89 år F.d. Adjunkt
27. Martin Foldemark, 34 år  Lastbilschaufför

Åsa Olin 
Leg. Sjuksköterska, 49 år

Åsas främsta intressefrågor är  
folkhälsa, kultur och jämställdhet.

I mitt arbete som sjuksköterska ser jag 
dagligen hur den rådande höger- 
politiken slår mot de svagaste i samhället.  
Skillnaderna i folkhälsa mellan vissa 
grupper ökar lavinartat, vilket fram-
förallt drabbar kvinnor och barn. 
Kvinnor tar också ett allt större 

ansvar när välfärden fallerar, för sin 
egen familj och i samhället i stort.  

Just nu går jämställdheten 
bakåt, något som jag vill 

ändra på. Viktigt är vilka 

förutsättningar vi ger till våra barn 
och ungdomar.  
Jag brinner för alla barns och ung-
domars rätt till en aktiv fritid.  
Att kunna delta i kultur- och fritids-
aktiviteter ska inte avgöras av 
föräldrarnas plånbok.
Många politiska partier säger sig 
värna kulturen i Vänersborg, 
men ingen vill satsa några 
pengar. 
Det vill Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktigelistan

Stefan Kärvling 
Leg. Lärare, 60 år

Stefans främsta intressefrågor är  
skola/förskola, samt insyn i politiken.
Jag vill öka resurserna till förskola 
och skola. Kommunen ska ha en 
skola som är trygg och kunskaps-
utvecklande, en plats som erbjuder 
våra barn och ungdomar både stöd 
och utmaningar.
Jag vill öka kommuninvånarnas  

inflytande, även under mandat-
perioden! Politiker och tjäns-

temän är till för invånarna,  
inte tvärtom.

Jag vill fatta väl underbyggda 
beslut. Inför beslut vill jag därför 
beakta all tillgänglig information 
och basera mina beslut på fakta, 
inte på förhoppningar. Hamnen 
i Vargön får t ex inte bli en ny 
arenaskandal! 

Du kan följa mitt politiska 
arbete på min blogg  
- karvling.com
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Välfärd 
Inga vinster i välfärden.
Det behövs mer personal i  
äldreomsorgen så att du inte 
behöver vara orolig när mor-
mor börjar bli skröplig. I ett 
sådant samhälle kan alla känna 
sej tryggare. 
Vi tycker att det är viktigare än 
skattesänkningar.
Vi vill ta tillbaka i kommunal 
regi de vårdenheter som  
Vardaga nu bedriver.

Insyn/ 
Demokrati 

Vi vill ha en kommun där  
invånarna kan känna sej trygga 
med att alla beslut fattas i  
demokratisk anda och där alla 
har möjlighet till insyn.
Vi föreslår ett invånarombud i 
Vänersborgs kommun. Dit vän-
der man sig med synpunkter 
och för att få råd och stöd. 

Fem punkter för ett 
bättre Vänersborg

Barn/Ungdomar 
Alltför många ungdomar sitter 
fast. Ett självständigt liv kräver 
lösningar nationellt och lokalt. 
Framgång i valet ger Vänster-
partiet förutsättningar att skapa 
förändring. 
Vi vill verka för en maxtaxa 
på 300 kronor per termin i vår 
kulturskola.

Förskola/skola 
Det behövs fler lärare, special-
lärare och elevassistenter i  
skolan.
Detta för att alla elever skall 
kunna få det stöd de behöver.
Vi vill öka personaltätheten i 
förskolan.

Grön stad 
Vi tycker att man ska bygga ut 
kollektivtrafiken och att den 
ska vara avgiftsfri. 
Vi är positiva till stadsodlingar 
och vill att fruktträd och bär-
buskar ska planteras istället för 
prydnadsväxter i våra parker 
och rabatter.


