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Jag heter Petra Jansson och är Knivstabo sedan ettårsåldern. Under åren har jag gjort några trevande 

försök att hitta hem på andra platser på jorden, men jag har alltid återvänt hit. Hem till Knivsta. 

Jag jobbar administrativt på Knivstas enda gymnasieskola och möter ungdomar på väg ut i 

vuxenvärlden varje dag. Det viktigaste vi kan ge dem är hoppet om en ljus framtid och verktygen att 

leva i den. Jag vill hjälpa till att göra Knivsta till en kommun som ger dem det. 

Politiskt så är jag ledamot i Vänsterpartiet Knivstas styrelse och ledamot i kommunens valberedning 

samt ersättare i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Jag sitter även i styrelsen för ABF i Uppsala län 

och kandiderar till kommunfullmäktige i det kommande valet (plats 3). 

Skälet till att jag är medlem i Vänsterpartiet är att jag vill vara med och förändra saker till det bättre. 

Saker som jag tycker är självklara såsom ett jämlikt samhälle fritt från rasism. Ett samhälle där vi alla 

har samma möjligheter. Ett Sverige för alla. 

Jag trivs mycket bra här i Knivsta och är glad att även många andra känner likadant. Jag tycker vi har 

skapat oss en liten oas här trots att vi är omgivna av så många lockande orter. Det finns en 

småstadskänsla med omtanke och gemenskap i Knivsta som är underbar. Vi bryr oss om varandra här. 

Har vi saker vi behöver jobba på? Absolut! Vi behöver se till att alla känner sig välkomna hit. Vi 

behöver fler hyresrätter med rimlig hyra så de som vuxit upp här eller bott här hela livet har möjlighet 

att stanna. Vi behöver behålla grönområden där vi kan skapa mötesplatser. Vi behöver se till att alla 

barn och ungdomar får en trygg och gedigen skolgång med engagerade och uppskattade lärare. Vi 

behöver försäkra oss om att våra äldre blir hjälpta och stöttade med bibehållen integritet. Det måste vi 

göra. Det kan vi göra. Tillsammans. 

”Vi behöver fler hyresrätter med 

rimlig hyra så de som vuxit upp 

här eller bott här hela livet har 

möjlighet att stanna.” 


