Malmöpartiet bildades den 15 sep 2001 alltså endast 365 dagar före valet 2002. Trots det ﬁck vi hela 500 röster
den gången! Vi är ett parti skapat av Malmöbor, för Malmöbor.

RÖSTA PÅ MALMÖPARTIET !
VI PRESENTERAR
10 I TOPP FÖR MALMÖ !
1. INFÖR RIKTIGT FOLKSTYRE!
Du ska styra politikerna och inte tvärtom. Med beslutande kommunala folkomröstningar så fort 5 % av väljarna kräver det, kan inte
makthavarna köra med folk längre, utan måste rätta sig efter folkviljan.
2. SKAPA TRYGGHET!
Dags att ta tillbaka skolor, gator och torg ifrån busets härjningar. Kommunen ska hyra in ordningsvakter att patrullera Malmös oroliga
områden. Kommunen måste också offentliggöra dömda vålds och sexbrottslingar så alla får reda på vem man ska se upp med.
3. MAS TILL MALMÖBORNA!
Rusta upp MAS och låt Malmöborna återfå kontrollen över det egna sjukhuset. Sjukvården skall anpassas efter Malmöbornas behov
och inte efter politikernas.
4. PENGARNA TILL FOLKET!
Bo01, Amerikas Cup, stadsdelsnämnder m.m ger inte Malmöborna bättre service. och mer trygghet. Stoppa byråkratihysterin i
papperskorgen och lägg pengarna på vettiga satsningar för såväl yngre som äldre.
5. FÖRNUFT I ASYLPOLITIKEN!
Ska kommunen ha en chans att bryta segregation och arbetslöshet måste asylinvandringen till Malmö upphöra under minst 10 års tid.
Yrkesutbildning istället för projekt.
6. ÅTERSKAPA MALMÖ LOKALTRAFIK!
Anpassa tider och traﬁk till Malmöbornas krav och önskemål genom att staden återtar ansvaret för lokaltraﬁken. Utnyttja modern
teknik för bussar och spårbunden traﬁk.
7. HANDIKAPPADE I FOKUS!
Gör alla verksamheter tillgängliga för handikappade. Inför en lokal handikappombudsman.
8. EN VÄRDIG ÄLDREOMSORG!
Äldreomsorgen måste få kosta och en allmän upprustning av servicen införas. Öppna ﬂer servicecentrum och anställ mer personal.
Kommunal ersättning för anhörigvårdnad förstärks.
9. ETT GLADARE MALMÖ!
Köpenhamn blir förebild för Malmö stads serveringsföreskrifter. Orkesterpaviljong placeras på Stortorget.
10. SÄNKTA PARKERINGSAVGIFTER!
Halverad timtaxa och halverad kostnad för boendeparkering.
Visst... allt låter bra, ungefär som alla andra partier innan valet. Men Malmöpartiet ÄR annorlunda! Vi vet att något som är bra för en
annan del av Sverige behöver inte vara det för Malmö. Därför är vi uteslutande ett lokalt parti med lokala lösningar på lokala frågor.
Tio I Topp För Malmö är inte komplett utan Tio Bra Fullmäktigekandidater. Dessa ﬁnner du på de två valsedlar som följer med detta
brev. Fler valsedlar ﬁnns i vallokalerna.

Mer info ﬁnns på www.malmopartiet.org Mobila kansliet 0703/ 91 74 72
Lyssna på Malmöpartiet FM 89,2 fredagar kl. 13.00 -14.00.
Malmöpartiet
Box 6069
200 11 Malmö

