
ETT BÄTTRE  
HAMMARÖ. 
FÖR ALLA. 

VÅRT FRAMTIDS- 
KONTRAKT FÖR 
HAMMARÖ.

Grundtanken för oss socialdemokrater är att samhället  
bygger på omtanke, solidaritet och mänskliga rättigheter. 
Ett samhälle där jämställdhet och mångfald har en verklig 
betydelse för att vi ska utvecklas och berika vår tid. Vi ber 
om ditt förtroende – rösta på Socialdemokraterna!  

Läs mer om oss och vår politik på socialdemokraterna.se/hammaro  
eller gilla och följ oss på facebook.com/shammaro.
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Detta är vårt kontrakt till dig, från oss. Ett kontrakt med det vi 
kommer att genomföra om vi får möjligheten efter valet i höst. 
Men för det krävs du. Skriv under du också, så kan vi gemensamt  
se till att detta kommer att ske. För ett bättre Hammarö. För alla.

Värmlands bästa kommun för äldre  
och funktionsnedsatta.
Vi blir fler äldre på Hammarö. Vårt parti har 
en tydlig målsättning om att det skall vara 
trygghet inom omsorgen om äldre och funk-
tionsnedsatta genom en hög personaltäthet 
samt rätt personal på rätt plats.

FRAMTIDSKONTRAKTET
FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HAMMARÖ.

Siw Gidlöf för  
Socialdemokraterna Hammarö

Du. Tillsammans med dig
kan vi åstakomma detta.

FLER HYRESRÄTTER.

INGEN UNG UTAN JOBB.

ETT KLIMATSMART HAMMARÖ 2020.

EN BRA SKOLA. FÖR ALLA.

VÄRMLANDS BÄSTA KOMMUN FÖR ÄLDRE 
OCH FUNKTIONSNEDSATTA.
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Fler hyresrätter.
Det finns fler än 1 000 personer som vill ha  
en lägenhet på Hammarö. Socialdemokraterna 
vill att det byggs fler hyresrätter som passar alla.

Ingen ung utan jobb.
Var tredje arbetslös på Hammarö är ung.  
Det behöver inte vara så. Vi måste rusta för 
framtiden genom att satsa på skolan, införa 
ungdomsgarantin och skapa sommarjobb åt  
alla 16- och 17-åringar.

Ett klimatsmart Hammarö 2020.
Det är dags att vi tar miljöproblemen på allvar. 
Än är det inte för sent. Tillsammans kan vi visa 
vägen och lämna över en frisk och sund kommun 
till kommande generationer. Tillsammans skapar 
vi ett klimatsmart Hammarö 2020.

En bra skola. För alla.
Hammarö har sedan länge haft en bra skola. 
Men den kan bli ännu bättre. Vi vill att fler 
blir behöriga till gymnasiet, att kulturskolan 
blir gratis, att det startas ett nattis och att  
det blir ett it-lyft på Hammarös skolor.


