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Solidaritet  

For dem med knappa resurser kan kostnaden för 
bussbiljetten eller färdtjänsten utgöra ett hinder for 
ett fullvärdigt liv. Rädda Barnen skriver om barnfattig-
dom, men detsamma gäller ekonomisk utsatthet i alla 
åldrar, att: ”Barnen begränsas bland annat av avgifter 
för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. 
De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en 
fika och hamnar utanför gemenskapen.”

Fri kollektivtrafik är ett solidariskt projekt, där vi till-
sammans ser till att alla har lika nära till fiket, biblioteket, 
Walloxen eller kompisen. 

Införande

Vi börjar med att införa fri kollektivtrafik på fritiden 
for barn och ungdomar från 7 – 19 år. När vi utvärderat 
effekterna ekonomiskt, socialt och trafikplanerings-
mässigt är målet att införa det för alla kommunens 
medborgare.

Så ser framtidens Knivsta ut!

Vi ser fri kollektivtrafik som en självklar del i varje 
modernt och hållbart samhälle. Det är redan verklighet 
i flera städer och tätorter runt om i världen.

Fri kollektivtrafik  

Vänsterpartiet Knivsta vill att kollektivtrafiken ska 
vara fri. De cykelvägar du cyklar på och de trottoarer 
du promenerar på är exempel på fria allmänningar 
som betalas efter förmåga och nyttjas efter behov. På 
samma sätt vill vi att kollektivtrafiken ska vara en all-
männing som sammanbinder det moderna samhällets 
olika funktioner för fritid, rekreation, kultur, arbete och 
socialt umgänge.

Fri kollektivtrafik är en del i vår vision om ett modernt, 
energieffektivt och socialt hållbart Knivsta. 

Miljö

Världen häller på att missa tvågradersmålet, det vill 
säga den gräns för växthusgaser bortom vilken kli-
matet riskerar att utvecklas i en farlig riktning. Med 
avgiftsfri kollektivtrafik reser fler kollektivt och trans-
porter, som idag står för en tredjedel av alla utsläpp, 
blir mer effektiva. Det minskar utsläppen av växthus-
gaser och underlättar omställningen till förnybar ener-
gi, då det samlade energibehovet minskar.
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Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.

Rösta på Vänsterpartiet
den 9:e september!

Christer Johansson, Maria Fornemo, Malin Tollbom Kjell, 
Petra Jansson och Fredrik Rosenbecker

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se


