
Två kvinnor i topp! 

Rösta rött för 
ett rättvisare Sverige!

Carin Högstedt, Växjö
Tidigare kommunalråd med bred 
politisk erfarenhet
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Kerstin Wiréhn, Ljungby
Många år i Ljungbys kommun-
politik.

Riksdagslistan för Vänsterpartiet i Kronoberg toppas av två kvinnor. Carin 
Högstedt, Växjö och Kerstin Wiréhn, Ljungby är båda väl kända efter många år 
i kommunalpolitiken.

- Jämställdhet, landsbygdsutveckling och att utveckla den sociala ekonomin 
är några av mina hjärtefrågor, säger Carin Högstedt. Handikappolitiken och 
djurskyddet är också områden som jag arbetat med i Växjö kommun.

- Jag vill ta med mig erfarenheterna från många års arbete i både kommunen 
och regionen, fortsätter Högstedt. Det är viktigt att verkligheten i Småland 
med mycket glesbygd kommer med i besluten i riksdagen!
- Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet har riksdagsmandat i Kro-
noberg, säger Kerstin Wiréhn. Ska det bli ett bra samarbete i den nya 
röd-gröna regeringen efter valet, så behövs ett V-mandat!

- Vi satsar på förnyelse, säger Lennart Värmby, gruppledare (V). Vi har siktet 
inställt på att tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet få en röd-
grön majoritet. Det behövs för att få ordning på landstinget. 

- Vi vill satsa på folkhälsa och utveckla den offentliga vården, så att vi blir bäst 
i Sverige! Genom nya sätt att driva landstingets sjukvård - typ intraprenader 
- ska personalens kompetens och initiativ tas till vara på ett bättre sätt. Allt för 
att medborgarna ska känna trygghet, när man behöver vård. 

- De borgerliga använder begreppet kund om patienterna, vilket visar en vård-
syn, som är oss främmande. Vi ser hälso- och sjukvården som ett gemensamt 
ansvar, som bygger på allas lika rätt till vård. Det är skillnad mellan höger och 
vänster i politiken och den skillnaden stavas solidaritet, avslutar Värmby.

Några av V-kandidaterna till landstinget i Kronoberg:
Från vänster: Tryggve Svensson, Ljungby, Lennart Värmby, Växjö, Fanny 
Battistutta, Växjö, Jerker Nilsson, Liatorp, Carina Ek, Växjö, Ann-Christin 
Eriksson, Gemla och Laurice Mobarak, Växjö.

Bra vård kostar - och är värt varenda öre!
Vill du veta mer?

Vänsterpartiet i landstinget och regionen har en hemsida:
www.vsodrasmaland.se

Dags för (V)ÅRDVAL
Trygg och tillgänglig vård 
med folkhälsan i centrum
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