VIKTIG INFORMATION
TILL DIG SOM FÅR RÖSTA FÖR
FÖRSTA GÅNGEN!
I år får du rösta för första gången – den 14 september är det dags för dig att ta ställning till vilket
parti som du vill ska representera just dig. Ett ställningstagande som inte är så lätt alla gånger.
Du kanske redan vet hur du ska lägga din röst, eller kanske inte..? Du kanske, som så många andra, känner dig osäker på vad det finns för olika partier och vad de alla står för. För det är ju det
som är det viktigaste, att din röst tillfaller ett parti som du känner passar dig personligen, inte
bara dina åsikter och värderingar utan också din livsstil.
Visst kan det vara svårt att finna ett parti som alltid tycker precis som du, men det
kan ju komma nära nog. För om du fick veta att det finns ett parti som representeras av ungdomar som dig själv, med liknande intressen och problem, och
som ser Nykvarn med liknande ögon som dig – blir valet kanske lite lättare?!
1998, strax innan Nykvarn blev egen kommun, bildades ett lokalt kommunalpolitiskt parti som heter Nykvarnspartiet. Vi är en samling Nykvarnsbor i alla åldrar
som går efter mottot: Det bästa för Nykvarn! Detta gör vi genom att ständigt se till
praktiska lösningar som gynnar oss Nykvarnsbor, istället för att fastna i
ideologiska låsningar.
I Nykvarnspartiet är vi många unga, i din ålder och strax över,
som arbetar för att kommunen ska ta hänsyn till oss ungdomar.
Vi vet hur det är att plugga, arbeta eller söka arbete, leta bostad,
färdas kommunalt, och samtidigt vilja leva, trivas och ha kul i
Nykvarn. Sådant som känns aktuellt för just oss ungdomar kan vi
unga i Nykvarnspartiet lyfta fram och tillföra en yngre synvinkel
på. Därför tycker vi att det är viktigt att vi finns, för att göra de
ungas röst hörd. Det behövs unga inom politiken i Nykvarn, det
behövs att vi får vara med och påverka de beslut som faktiskt
rör oss!
Så för att vi som är unga i Nykvarn idag ska kunna göra oss hörda
i de äldres värld är det viktigt att vi står enade. Låt Nykvarnspartiet få representera dig i kommunalvalet den 14 september,
ge oss din röst och därmed oss unga ett finger med i spelet.
(Hur du sedan röstar i valen till riksdag och landsting är helt upp
till dig. Vi i Nykvarnspartiet vill främst se till det bästa för oss
som bor i Nykvarn.)

Ge oss din röst och ditt stöd
– så gör vi dig hörd!

Med vänliga hälsningar

Sebastian Lotten, 23 år
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