


Den 11 september är det val i Sverige.
Då kan du rösta på Demokraterna för
att Göteborg ska bli en trygg och
bättre stad för alla som bor här.



Pengarna ska också användas till fler poliser
och ordningsvakter så att alla i Göteborg
kan känna sig trygga.



Vi Demokrater vill att Göteborg ska
bli en bättre stad. Vi vill ta hand om
skattepengarna och se till att dom inte
slösas bort. Pengarna ska användas till bra
sjukvård, bra förskolor och skolor för barnen.




Vad vill
Demokraterna?




Rösta på Demokraterna
både på den vita och den blå
valsedeln den 11 september
Vissa beslut tas av Sveriges riksdag i Stockholm.
Många av de viktigaste besluten som påverkar
din vardag tas i kommunen och i regionen.
Rösta på Demokraterna i både
kommunalvalet (den vita valsedeln)
och regionalvalet (den blå valsedeln)
så röstar du på ett parti som vill att
sjukvården, skolan, förskolan och vården
av de som är gamla blir bättre.

Martin Wannholt, partiledare

Vill du veta mer om vad vi vill?
Gå in på vår hemsida demokraterna.se

Vi är partiet
för alla som bor
i Göteborg

Vi vill stoppa
slöseriet
med skattepengar

Vi vill att alla
ska känna sig trygga
i Göteborg

Alla pengar som Göteborg får in från
skatt är viktiga. Därför får vi inte lägga
dom på dåliga saker som inte ger
göteborgarna någon nytta. Vi vill hellre
att pengarna ska betala viktiga saker.
Till exempel skolan och bra sjukvård,
det som också kallas för välfärden.

Människor ska inte behöva känna sig
oroliga och rädda i Göteborg. Därför
vill vi att det ska finnas fler poliser och
ordningsvakter på våra gator och torg.
Vi vill också att det ska finnas fler
polisstationer i förorterna i Göteborg.

Vi vill stoppa
arbetet med
tunneln Västlänken

Vi vill att sjukvården
ska bli bättre

Vi vill ha
fler lärare
i skolan

Vi tycker att dom som jobbar på sjukhus
och vårdcentral med att ta hand om sjuka
ska få högre lön och få bestämma mer.
Politiker tar många beslut om sjukvård
som dom inte alltid kan lika bra som dom
som arbetar med vård. Det tycker vi är
fel. Det borde finnas färre politiker och
färre kontorsarbetare, så att mer pengar
kan gå till vård av sjuka människor.

Många barn känner sig inte trygga
i skolan och det är inte lugnt i klassrummen. Därför lär eleverna sig inte
så mycket som dom borde. Vi vill att
det ska finnas två lärare i varje klass
som hjälper barnen att lära sig och ser
till att dom känner sig trygga. Vi vill
också att barn som mår dåligt i skolan
snabbt ska få hjälp och stöd.

Västlänken är en onödig järnvägstunnel
som inte ger nytta och som ger stora
klimatutsläpp. Den kostar massor av
pengar för göteborgarna. Pengarna kan
istället användas till bra skolor med fler
lärare, bra förskolor och bra sjukvård.
Vi vill se till att Västlänken inte kostar
göteborgarna mer pengar än vad den
redan gjort. Vi vill rädda många
miljarder kronor.

