
”Vår rätt till bostad är 
en mänsklig rättighet”

Vänsterpartiet Knivsta 2018

Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.

Rösta på Vänsterpartiet
den 9:e september!

Hyresrätter
Offentliga rum



Offentliga rum  

En röst på Vänsterpartiet Knivsta är också en röst 
för ett grönare Knivsta, med fler offentliga rum och 
mötesplatser. Under de senaste fyra åren har Vän-
sterpartiet varit med och drivit igenom flera positiva 
förändringar på det här området. Bland annat har Gre-
delby hagar och Trunsta träsk blivit naturreservat, en 
fritidsgård har öppnats i Alsike och ett centrum för 
idrott och kultur håller på att byggas. Detta är några av 
Vänsterpartiets visioner som blivit verklighet. Nu har 
vi fler visioner att verkställa! 

Ett levande Knivsta

Vår plan är att det ska finnas skogs- och parkområden 
inom gångavstånd från alla skolor och bostadsom-
råden i kommunen. För att gående och cyklister från 
bland annat Alsike ska komma tryggt till Kölängens 
blivande rekreationsområde, med fotbollsplaner och 
bad vid Valloxen, vill vi även skapa en faunapassage, 
ekodukt, över Gredelbyleden. En röst på Vänsterpar-
tiet Knivsta är en röst för ett levande Knivsta.

Vi behöver alla en bostad, en trygg plats med tak 
över huvudet och skydd från väder och vind. Vår rätt 
till bostad är en mänsklig rättighet, vilket också FN 
fastställt. Den enskildes rätt till bostad ska vara sär-
skilt tryggad, enligt svensk lag.

Ett Knivsta för alla

Trots det råder det bostadsbrist i Knivsta. Få kan skaffa 
lägenhet utan att belåna sig högt. Unga har inte råd 
att flytta hemifrån och äldre har inte råd att byta till  
en mindre bostad. Det är en ohållbar situation som 
Vänsterpartiet vill ändra på.

Hyresrätter

Därför vill Vänsterpartiet i Knivsta ge Knivstabostäder 
i uppdrag att bygga hundra nya klimatsmarta och billiga 
hyresrätter per år. Vi i Vänsterpartiet Knivsta strävar 
mot ett Knivsta för alla, inte bara för de rika. Det ska 
finnas en variation av boendeformer som gör att alla 
kan ha råd att bo i Knivsta.

” Det ska finnas 
en variation av 
boendeformer 
som gör att alla 
kan ha råd att bo
i Knivsta”
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Vi vill få ditt förtroende att bygga framtidens Knivsta.
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Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

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


