
Skola,
vård och
omsorg

Ditt lokala parti med prio på:

DEN HÄR FOLDERN GER
INFORMATION OM VILKA VETLANDA
FRAMÅTANDA ÄR OCH VARFÖR MAN

BÖR RÖSTA PÅ OSS I VALET 2022!

Vi är det lokala partiet som sätter
medborgaren i fokus - oavsett om du
bor i stan eller på landsbygden.
 
Dina skattepengar ska användas med
sunt förnuft - och främst gå till skola,
vård och omsorg.
 
Vi vill underlätta företagande vilket
ger värdefulla arbetstillfällen och
skatteintäkter. 
 
Vi kämpar för allas trygghet och
säkerhet - barn, ungdom och äldre.

Scanna för vårt

partiprogram!



1, Jan Johansson,
Bäckseda

2, Lola Frödeberg,
Kvillsfors

3, Inge Bengtsson,
Korsberga

4, Lars Brihall,
Skirö

20 av våra 47  kandidater på listan...

5, Maria Forsberg
Brihall, Skirö

6, Bruno Pilåsen,
Myresjö

7, Carina Bardh,
Ekenässjön

8, Sten Johansson,
Skirö

9, Cecilia Rylander,
Kvillsfors

10, Tommy Glans,
Hjerkanstorp

11, Nicklas Hugosson,
Landsbro

12, Niclas Petersson,
Ekenässjön

13, Emanuel Henrysson,
Bäckseda

14, Monica Högberg,
Skirö

15, Kjell Hörnstein,
Vetlanda

16, Birgitta Glans,
Hjerkanstorp

17, Kjell Bexell,
Myresjö

18, Torbjörn Bardh,
Ekenässjön

19, Roger Ericsson,
Kvillsfors

21, Claes Sjöberg,
Näshult



Vetlanda Framåtanda, VF, är ditt lokala parti som lyssnar på dig som
medborgare och styrs inte av pekpinnar från något block eller riksdagsparti. 
 
Genom åren har partiet blivit mer och mer känt och nått stora framgångar i valen.
Idag är vi kommunens näst största parti med ett heltäckande program.
 
Vi vågar ta tag i de lokala frågorna utan att behöva styras av region och rikspolitik.
Vi är den ledande kraften även i opposition. Med din hjälp kan vi bli i majoritet och
vi står redo ta över det kommunala styret för att göra kommunen ännu bättre. Och
du! Många röstar på oss lokalt och på annat parti till region och riksdag. Det går
alldeles utmärkt då vi endast deltar i kommunalvalet.
 
Vi vill satsa på de kärnområden en kommun verkligen bör satsa på: Förskola,
skola, vård och omsorg. Andra områden måste kunna stå tillbaka genom
omfördelningar för att undvika höjd kommunalskatt - målet är snarare att om
möjligt verka för sänkt kommunalskatt.
 
VF vågar ta tag i svåra, tuffa och nödvändiga frågor vilket vi hoppas att
medborgarna uppskattar.
 
Detta sammanfattar kort varför VF finns och behövs. Vill du se en förändring till det
bättre så bör du rösta på Vetlanda Framåtanda den 11 september 2022.

Varför Vetlanda Framåtanda?

Våra prioriterade områden:

Skola Vård Omsorg



11 SEPTEMBER! RÖSTA PÅ 
VETLANDA FRAMÅTANDA

Lär känna oss!
Om partiet och visionen,
allt om oss finner du på:
www.vetlandaframåtanda.se

Det blir en seger för VF i år!

Tar vad som finns, en tunn kavaj,
och gula jeans
Och packar sen med resten
Vi åker bort, ibland långt och ibland kort
Till väljarkår å valaffischer
Följ med oss, säg JA, inte nej
Här kommer vi - nu börjar festen
 
Det blir en seger för VF i år
Ja, en seger för VF du ser
Skola, vård, omsorg, en tid för nya tag
Det är framgång för VF i år
Blir en seger tillsammans med dig
 
I Ekenäs, i Nävelsjö, och Bäckaby
Ja varsomhelst, längs vägen
Ett lokalt parti, det är vi, lyssna och se!
Ett partiprogram, som väcker lusten
Rösten, får liv, om igen
och hjälper sen, långt in på hösten

VF-Play
Se våra reportage om
politik och händelser i
kommunen:
www.vfplay.se

Sjung med!

Det blir en seger för VF i år
Ja en, seger för VF, du ser
Skola, vård, omsorg, en tid för nya tag
Det är framgång för VF i år
Blir en seger tillsammans med dig
 
Följ med oss, säg JA, inte nej
Med Framåtanda är vi i bräschen
 
Det blir en seger för VF i år
Ja, en seger för VF du ser
Skola, vård, omsorg, en tid för nya tag
Det är framgång för VF i år
Blir en seger tillsammans med dig
 
Melodi: Sommar i Sverige (Sven Ingvars)

Lyssna på sången! Scanna koden ovan!

Listan
På vår hemsida finner du
komplett lista på alla
kandidater du kan rösta på!


