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Så tänker Vänster
partiet kring:
✔✔ Förskola/skola:
Vi vill göra stora satsningar på
förskolan för att minska storleken
på barngrupperna, öka kvaliteten
och utöka rätten för barn och föräld
rar att ta del av förskolan. Alla elever
måste kunna lita på att deras skola
erbjuder en bra utbildning. Vi vill
ta bort möjligheten att driva skolor
som företag med vinstintresse och
istället se till att eleverna ska kunna
lita på att den skola som ligger
närmast hemmet har goda förutsätt
ningar att ge dem den kunskap de
har rätt till.
✔✔ Äldrevård:
Vi vill öka bemanningen inom äldre
omsorgen genom en öronmärkt
satsning med fokus på demens
vården. Vi anser också att kommu
nen som arbetsgivare skall vara ett
föredöme och därför vill vi avskaffa
de delade turerna inom hemtjänsten.
✔✔ Näringsliv:
Vänsterpartiet vill stimulera forsk
ning och utveckling i små och
medelstora företag. Därför är det
viktigt med samverkan mellan kom
munen, högskolan och näringslivs
livet. Kommunen ska också ha en
god framförhållning så att man kan
erbjuda byggningsklara tomter för
etableringar.
✔✔ Jobben:
Vi föreslår en ekonomisk politik där
full sysselsättning är det viktigaste
målet. Vägen dit går genom sats
ningar på högre kvalitet inom vård,
skola och omsorg samt samhälls
nyttiga investeringar i exempelvis
upprustning av järnvägen, bostads
byggande och klimatomställning.
✔✔ Investeringar/satsningar:
Fortsätta utbyggnaden på Östra
Piren med ytterligare en del så
att högskolan kan utvecklas samt
bygga ett nytt kulturhus som
skall innehålla stadsbibliotek och
biograf i samma område. Området
runt järnvägstationen ser vi som
ett viktigt projekt att utveckla
för att ge Karlshamn större att
raktionskraft både när det gäller
boende men också för att få ett
bättre resecentrum vilket gynnar
kollektivtrafiken. När det gäller
järnvägssatsningar vill vi verka
för att Sydostlänken byggs samt
att det blir fler mötesplatser på
befintliga järnvägar för att person
trafik och godstrafik kan utvecklas
gynnsamt.
✔✔ Vilken är er viktigaste valfråga?
Inga vinster i välfärden, inga skatte
pengar för vård, skola, förskola och
äldreomsorg ska gå till företag som
är ute efter att ta ut vinst. Vi vill
istället satsa på en ökad kvalitet
för en välfärd att lita på.
✔✔ Vilka partier kan ni tänka er
att samarbeta med?
Miljöpartiet och Socialdemokra
terna.
✔✔ Varför ska Karlshamnsborna
rösta på er?
Vill man ha vänsterpolitik och en
välfärd utan vinstintressen så röstar
man på Vänsterpartiet i valet
den 14 september.

Vänsterpartist. Jens Henningsson vill avskaffa både vinsterna i välfärden och de delade turerna innom hemtjänsten. Foto: Gunnel Persson
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Hjärtstartare.
Foto: Franz Feldmanis

Säkerhet
står i fokus
i Matvik
MATVIK

På lördag är det åter
dags för Matviksdagen.
Bland annat ges det
en utbildning i hjärtlungräddning.
Det är Matviks bryggförening som tillsammans med Länsförsäkringar Blekinge och
Techmedico i helgen
arrangerar den årliga Matviksdagen vid
klubbhuset i Matviks
hamn.
I år finns näm
ligen
Länsförsäkringar på
plats för att prata med
besökarna om båtförsäkring och förebyggande åtgärder.
Man anordnar också
en utbildning i hjärtlungräddning och användandet av hjärtstartare för medlemmarna
i bryggföreningen. För
övriga besökare erbjuds visning av hjärtstartare, lotteri och nygrillad korv.
Matilda Ohlsson

”Vi måste få
bort vinsterna
i välfärden.”
Med försiktig optimism ser Jens Henningsson fram
emot valet. Flera av Vänsterpartiets hjärtefrågor har varit på
tapeten på sistone, vilket han tror kan leda till framgångar.
– Vi spänner bågen rejält, säger gruppledaren.

D

et var under sin tid
på Österslättskolan
i Karlshamn som
Jens Henningsson upptäckte var
han hade sina politiska rötter.
Moderaternas ungdomsförbund
var mycket aktiva på skolan
och eleverna bjöds ofta in till
politiska diskussioner. Det var
genom att argumentera mot dem
som Jens Henningsson insåg att
hans åsikter stämde överens
med Vänsterpartiets.
Det politiska engagemanget
tog dock inte fart på riktigt
förrän ett par år senare, när
Vänsterpartiets gruppledare
Monica Åkesson frågade honom
om han ville stå som andranamn
på p
 artiets kommunlista.
– Jag kände Monica sedan
tidigare. Vi hade träffats genom
ett kommunprojekt och jag
visste att hon hade varit aktiv

länge inom partiet, säger Jens
Henningsson.
Sedan dess har politiken erövrat Jens Henningssons arbetsliv.
Idag sitter han på flera poster,
bland annat som gruppledare
för Vänsterpartiet i Karlshamns
kommunfullmäktige och som
politisk sekreterare i både landstinget och Karlskrona k
 ommun.
Inför valet i höst är det uppenbart vilken fråga som bränner
hetast för honom: vinster i välfärden.
– Vi måste få bort vinsterna i
välfärden. Det ser man bara på
friskolorna, hur de går i konkurs
en efter en och sen får kommunen ta hand om det. Det måste
finnas en grundtrygghet inom
vissa kommunala instanser, till
exempel post och sjukvård, säger
Jens Henningsson.
En annan käpphäst är delade

4,3
procent av rösterna fick
Vänsterpartiet i kommunalvalet 2010. Det innebär att
partiet har två mandat
i fullmäktige.
turer inom vården, vilka Jens
Henningsson också vill avskaffa.
– Det är ett otyg som bara blir
stressande och jobbigt för arbetarna, säger han.
Detta är frågor som har blivit
mycket aktuella det senaste året
och det har gjort Jens Henningsson optimistisk inför valet i september.
– Vi har fått upp våra frågor på
dagordningen nu. Sen får vi se
hur det går. Jag har varit med så
länge så jag tar inte ut något
i förskott. Men jag kan säga att vi

korta nyheter
spänner bågen rejält inför valet,
säger han.
Utöver den traditionella valstugan på torget kommer Vänsterpartiet snart att flytta in i
Socialdemokraternas gamla
lokal på Rådhusgatan. Därifrån
hoppas Jens Henningsson kunna
få bättre kontakt med kommuninvånarna.
– Man ser tydligt idag att partierna säger sig ha en vänsterpolitik men de tummar på det i
många frågor. Karlshamn är till
exempel en socialdemokratisk
kommun men ändå lutar många
av deras beslut åt högerhållet. Vill
folk ha ett vänsterparti idag, då är
vi det enda alternativet. Kan vi få
fram det, då tror jag att det kommer att gå bra i valet, säger han.

Sofia Mansdotter
sofia.mansdotter@sydostran.se

Profil
Namn: Jens Henningsson.
Ålder: 46 år.
Bor: Villa i Korpadalen.
Familj: Frun Mariola och tonårs
barnen Izabella och Jonathan.

Yrke: Politiker.
Roll i Politiken: Gruppledare
för Vänsterpartiet i Karlshamns
kommunfullmäktige sedan 2006.
Politisk sekreterare samt ombuds

man för Vänsterpartiet Blekinge.
Läser: Mest fantasy och science
fiction. Just nu en ny översättning
av isländska sagor.
Tittar på: I sommar på fotboll

a nnars alla former av sport.
Intressen: Film och tv-serier. Och
att motionera. Tisdagskvällarna är
heliga, för då spelar jag innebandy.
Ville bli som ung: Filmare.

Stal lås vid
bensinpump

ASARUM Bensinmacken
Qstar i Asarum har blivit av med en låsanordning värd 2 000 kronor.
Det var någon gång
mellan den 14 och 19
augusti som låsbygeln,
som fanns vid en av
bensinpumparna,
stals.

Sandbyte
påbörjas i höst

ASARUM En kommuninvånare har via kommunens Facebooksida klagat på att sandlådan
vid lekplatsen på Lertagsvägen i Asarum är
urgrävd och i stället för
sand innehåller ogräs
och söndriga lekplatser. Nu har kommunen
svarat att parkenheten
under hösten kommer
att börja byta sand
i sandlådorna på samtliga 50 kommunala
lekplatser. Däremot är
kvarglömda leksaker
inte kommunens ansvar att plocka undan.

