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Ung i Knivsta

”En kommun att växa i” är
Knivstas stolta kommundevis.

Många barnfamiljer har valt att bosätta
sig här och därför är medelåldern på
invånarna bland den lägsta i Sverige. Och
Knivsta är ett fint samhälle att bo i. En
smått idyllisk liten kommun med badsjö
på gångavstånd och ett centrum som taget
ur en bok av Astrid Lindgren.

Men efter några år som boende, när
barnen blivit lite större, märker man att
Knivsta också är en kommun att växa ur.
Visst har vi en fin liten stadskärna, men det
är långt ifrån tillräckligt för att äldre barn
och tonåringar ska trivas. Här följer några
av Vänsterpartiets förslag till förbättringar.

Sätt igång bygget av
allaktivitetshuset
Vänsterpartiet vill snarast sätta igång
bygget av ett allaktivitetshus i centrala
Knivsta. Det ska inrymma ishall, fullstor
idrottshall och lokaler där de unga kan
utöva kulturella intressen. Här ska också
fritidsklubb och fritidsgård få nya lokaler,
så barn och personal kan lämna de gamla
källarlokalerna bredvid Thunmanskolan.

För de unga i Alsike ska en ny och väl
fungerande fritidsgård startas. Gärna med
en fritidsklubb.

”Inget barn ska behöva
avstå tillgång till kultur
på grund av kostnaden.”



Kulturskola som alla har råd
med
Vänsterpartiet var först i kommunen med
att påtala behovet av en kulturskola. Nu är
vi glada åt att vi har fått en kulturskola,
men vi vill sänka avgifterna eftersom de är
bland de högsta i landet. Inget barn ska
behöva avstå tillgång till kultur på grund
av kostnaden.

För att minska kön till kulturskolan vill
Vänsterpartiet öka resurserna så fler unga
kan delta. Och varför inte låta kulturskolan
och skolornas fritidsverksamhet få ett
närmare samarbete?

Vi vill också att alla skolor i kommunen
ska ha ett eget skolbibliotek med
bibliotekarier.

Bort med stress och oro i
skolan
Nyligen kom en rapport som Rädda
Barnen ligger bakom, och som visar på att
många unga mår dåligt i skolan. Knivsta
utgör tyvärr inget undantag. Många av
Knivstas elever vittnar om mobbning,

stress och oro för att inte klara skolarbetet.
Så ska det naturligtvis inte vara.

Vänsterpartiet menar att med fler vuxna
i skolan ges mer utrymme att se eleverna
och deras individuella behov. Vuxnas
närvaro ger även en tryggare miljö och
minskar mobbning. Om eleverna känner
sig trygga och sedda förbättras också deras
resultat.

Lyssna på de unga
Vuxna och politiker måste lyssna mer på
de unga. Ett positivt steg är de nya
sommarjobben som kommunutvecklare,
men det behövs mer. Vänsterpartiet vill ha
såväl ungdomsting som ungdomsråd.
Ungdomar i Knivsta ska känna att de kan
påverka sin vardag både på skoltid och på
sin fritid.

Vänsterpartiet vill också garantera
sommarjobb till alla 16 och 17åringar. Att
få en insyn i arbetslivet och möjlighet att
tjäna egna pengar är en viktig erfarenhet i
ungdomen.



Rösta på Vänsterpartiet
den 14 september

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för unga att
utvecklas i.

Vi vill ha dig med på den resan. Tillsammans gör vi
Knivsta bättre.

knivsta.vansterpartiet.se
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