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Älta är en del av Nacka
– bygg ut kollektivtrafiken!

Ältaborna får förlita sig på Tyresöbussen om de vill besöka centrala Nacka.

Lars Örback  
trivs i Älta
– Men det kan bli bättre
 Sidan 2

Otryggt för de 
anställda utan 
kollektivavtal
 Sidan 3
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Namn: Lars Örback.
Ålder: 65 år i höst.
Familj: Hustru Else-Marie, dotter 39 år, son 19 år.
Ubildning: Arkitekthögskola, musikhögskola.
Yrke: Musiker.
Fritid: Väldigt mycket kultur,teater, opera, 
jazzklubbar. Tycker om att laga mat och att resa.
Några krav: Gratis offentliga lokaler, 
tunnelbans till Älta och blandat boende i 
Ältadalen. 

– Det positiva med Älta är att det är 
en överblickbar kommundel i Nacka, 
säger han, när Röda Nackabladet träffar 
honom i villan i Kolarängen.

Han har bott i Älta sedan 1986, då han flyt-
tade ut från Alphyddan.

Trivseln är inte problemfri. Lars Örback ser 
problem i Älta men också lösningar. Nu har 
han dessutom tid att göra något åt dem.

Han går i pension i höst. Han är utbildad 
arkitekt och musiklärare. De senaste tre decen-
nierna har han arbetat som lärare på Musik-
högskolan. Han spelar i flera olika musikband 
på fritiden.

– Det blir mest jazz men jag ackompan-
jerar också klassiskt.

Uppväxt i Västerås kom Lars Örback till 
Stockholm och studier på arkitekt-högskolan 
1965.

– På skolan fanns en levande diskussion 
som ökade min medvetenhet, säger han.

Det ledde så småningom till engagemang 
mot kärnkraft  och till studier i politik i Vän-
sterpartiet.

Kulturintresse

Lars Örback blev ordförande i partiets kul-
turutskott.

– Bland annat fixade vi Dansens hus i 
Stockholm, säger han.

Kulturintresset innebar också att han var 
med 1990 då Älta kulturförening bildades.

Föreningens aktiviteter har 20 år senare 
lett fram till att det byggs ett Kulturens hus i 
Älta centrum.

Entreprenör är Wallenstam – “en hyfsad 
byggare och bra motpart” – som intill kulturhu-
set har reserverat plats för en ungdomsgård.

Det ser Lars Örback som positivt.
Det ska finnas plats för alla åldrar i cen-

trum, säger han. 
Men Nacka kommun har en förmåga att 

lasta över arbete på ideella krafter under täck-
manteln lokal självförvaltning.

Gratis lokaler
Kommunen måste, anser Lars Örback, ta sitt 
ansvar. Det bör finnas en person finansierad 
av kommunen  som håller ihop alla verksam-
heter. Förenings-livet i Älta ska inte behöva 
betala för outhyrda lokaler.

– Grunden är att det ska vara gratis att 
använda alla offentliga lokaler, säger han.

Han har suttit  områdesnämnden i Älta, 
liksom i  utbildningsnämnden och kulturnämn-
den.

– Men efter 25 år är det nu första gången 
jag på allvar kandiderar till kommun-fullmäk-
tige.

Kandiderar till fullmäktige
Han står på fjärde plats på Vänsterpartiets 
lista. Men han har inga illusioner om att det 
ska bli lätt att skapa ett bättre samhälle i den 
borgerliga dominans, som finns i Nacka.

– I 99 fall av 100 går våra förslag inte ig-
enom. Men senare får vi försöka att utvärdera 
den verklighet som blir och försöka förändra i 
riktning mot våra värderingar, säger han.

Musikskolan är ett exempel.
– Den har varit ett evigt problem med 

många friskolor och en liten andel utbildad 
personal.  Men med vår hjälp har det blivit 
bättre och bättre. 

– Kommunens verksamheter är alltid dyr-
are. Friskolorna anställer människor på korta 
anställningar, kommunen  har långa uppsägn-
ingstider.

– Trygga anställningar kostar pengar, slår 
Lars Örback fast.

Lars Örback trivs i Älta
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Ett bättre Älta
Tillbaka till trivseln i Älta pekar Lars Örback 
på några faktorer som skulle kunna göra livet 
där ännu trivsammare.

– Älta kan lätt ses som en avkrok. Därför 
är det viktigt med kommunikationerna.

Huvudkravet är att tunnelbanan förlängs 
från Skarpnäck. Men också förbindelserna 
med övriga Nacka behöver förbättras.

– Det har diskuterats en linje Slussen-Älta-
Skarpnäck Gullmarsplan. Den bör förverkli-
gas. 

Bättre servicenivå
Ett annat problen är kommundelens servi-
cenivå. Lars Örback vill bland annat ha tillba-
ka den folktandvård, som flyttades till Sickla. 
Och han vill inte att ältaborna ska behöva åka 
till Tyresö eller Sickla när de handlar.

– Vi borde ha ett systembolag i Älta, säger 
han.
När Ältadalen bebyggs måste det finnas plats 
för hyresrätter.

– Jag vill ha ett blandat boende, säger Lars 
Örback.

Biörn Torbiörnsson

Curanda
Nacka kommun undersöker nu om det är 
möjligt – efter ett mönster i Nynäshamn 
– att erbjuda alla kommunanställda inom 
vården och omsorgen arbete på heltid. 
Kommunen skulle spara pengar och de 
anställda skulle kunna leva på sitt arbete 
under trygga och drägliga arbetsvillkor.

Men alla som arbetar inom vård och omsorg  
omfattas inte av detta - och inte heller av 
den trygghet som ett kollektivavtal innebär. 
Orsaken är kundvalet som den borgerliga 
majoriteten har infört i kommunen. Följden 
har blivit att kommunens politiker har frånsagt 
sig ansvaret för  kvalitén på vården och för de 
anställdas arbetsvillkor.

Inga pensionspengar
– Mindre än hälften har kollektivavtal, säger 
Jane Cronhager på Kommunals sektion i Nacka.

Hon understryker att det finns många 
företag i kommunen som sköter sig bra men är 
bekymrad över situationen.

– En del anställda kommer att märka 
problemet när de närmar sig pensionsåldern 
och upptäcker att arbets-givaren inte har betalt 
in några pensionspengar, säger hon.

Någon skyldighet att erbjuda heltid finns 
inte. Ett omdiskuterat företag – Curanda 
vårdassistans – skriver på sin hemsida att de 
har 30 anställda på 20 tjänster, vilket torde 
innebära att inte ens hälften arbetar heltid.

Curanda vägrar att skriva under ett kollekti-
vavtal trots att företaget under flera år har varit 
satt i blockad. Denna inleddes för drygt tre 
år sedan efter att flera fall av trakasserier mot 
anställda hade avslöjats. Omid Bazgar var en av 
de som arbetade där men som sade upp sig.

Hotade med sänkt lön
– Vi var flera som slutade. Anställda är  rädda 
för ägaren, hon hotar med att man får sparken 

om man ifrågasätter något. Hon sa att hon 
skulle sänka lönerna om hon blev tvungen att 
skriva på kollektivavtalet, sade han i januari 
2007 till Kommunalarbetaren.

En annan som råkade illa ut var Christian 
Svensson, som efter två och ett halvt års arbete 
blev uppsagd. 

 Det kom fram att han i hemlighet hade gått 
med i facket och hade kontakt med Kommunal 
i Nacka.

Arbetsgivaren påstod att han hade fått 
klagomål från brukarna och var arrogant mot 
arbetskamraterna.

– Jag visste att det inte var sant. Jag hade 
jättefin kontakt med mina brukare och bara 
någon månad innan var jag så omtyckt och 
lämplig att jag fick fast anställning.

   Förhållanden på Curanda ledde till att 
både  Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
ställde en fråga till kommunfull-mäktige  om 
vilka krav kommunen bör ställa på ett vårdföre-
tag. Bägge partierna vill att det ska finnas krav 
på kollektivavtal vid upphandlingar.

Inte intresserade
Kommunal har också legat på de borgerliga 
politikerna i samma fråga.

– Men de är inte intresserade, säger Jane 
Cronhager.

Christian Svensson och tre arbetskamrater 
anmälde Curanda enligt Lex Sarah. De ansåg 
att det var omöjligt att ge kvällsmål, medicin, 
hjälpa till med hygien och byta om för natten 
på de anslagna 15 minuterna.

Det finns nu ett beslut om att facket ska 
informeras om situationen på Curanda.

 – Men vi har ingen möjlighet att kon-
trollera om företagets information stämmer. Vi 
vet från andra källor att så inte alltid är fallet, 
säger Jane Cronhager.

Utbildning ger kvalitet
Vänsterpartiet i Nacka tar i sin valplattform upp 
frågan om hemtjänsten. Partiet understryker att 
det är svårt att ha kontroll på kvalitén när servi-
cen är uppdelad på massor av privata bolag.

– Vi vill göra satsningar på utbildning och 
fortbildning av personalen. Det skulle  förbät-
tra verksamheten och leda till lägre personal-
omsättning. Detta kräver att verksamheten 
återgår i kommunens regi, skriver partiet.

Biörn Torbiörnsson 

Visste du att...
... allt fler företag inom skola, vård och omsorg tas över av stiora riskkapitalbolag, 
specialiserade på att köpa uppföretag, ta ut stora vinster under några år och sedan sälja 
dessa. ägarnas vinster hamnar efter “smarta” transaktioner i något skatteparadis i Engel-
ska kanalen. De svenska skattebetalarnas får alltså dels betala ägarnas vinster och sedan 
avstå från den rättmätiga skatten på dessa vinster.



Håll ihop Nacka
Vänsterpartiet står för rättvisa, solidaritet, jämställdhet och en hållbar utveckling. Poli-
tiken syftar till att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna och att ta hänsyn till 
människors olika behov och förutsättningar. Vår politik innebär en omställning för att 
lösa klimatfrågan.

Vi vill prioritera fyra frågor under nästa mandatperiod:

Ge fler ungdomar möjlighet att bo kvar i Nacka – bygg hyresrätter
Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen. Nacka behöver fler hyresrätter.
Ungdomar, som studerar eller inte har ett fast arbete, har särskilt svårt att få tag i en 
egen bostad. De behöver mindre lägenheter till rimliga hyror, så att de kan bo kvar i 
kommunen om de vill detta.

Det behövs också fler boenden, som är anpassade för äldre människor. Vi vill skapa 
bra boendemiljöer i hus som ger så liten påverkan på miljön som möjligt.

Håll ihop hemtjänsten
Hemtjänsten i Nacka är i dag uppsplittrad på många olika bolag, vilket gör det svårt att 
ha kontroll på kvalitén. 

De som får hemtjänst ska kunna påverka hur de vill använda den. Medborgare som 
fyllt 80 år ska erbjudas åtta timmar hemtjänst per månad utan biståndsbedömning.
Satsningar på utbildning och fortbildning av personalen ska förbättra verksamheten och 
minska personalomsättningen.

Dessa åtgärder kräver att kommunen tar över verksamheten i egen regi. Vänsterpar-
tiet säger nej till privata utförare som drivs av vinstintresse inom vård och omsorg.

Simhall i Orminge
Nacka har – i jämförelse med många andra kommuner – en låg kapacitet vad gäller sim-
hallar. Ett stort problem i kommunen är att få plats för barnens simundervisning. Prob-
lemet avspeglas också i att köerna är långa för de barn som vill pröva på simidroten.
Sicklaön och Saltshjöbaden har simhall. Vänsterpartiet driver sedan länge att en simahll 
också ska byggas i Saltsjö-Boo, intill Orminge centrum.

Håll ihop kommundelarna
Kollektivtrafiken behöver förbätras i hela kommunen. Busstrafiken räcker inte till för att 
hålla ihop alla Nackas delområden. Terminalen vid Slussen är överbelastad och bytena 
till tunnelbana är trånga och besvärliga. Biltrafiken till Nacka och Värmdö ökar ständigt. 
Utsläppen från trafiken innebär att människor och miljö skadas och att klimatmålen inte 
kan uppfyllas.

Tunnelbana – i första hand till Orminge, senare till Älta/Tyresö – krävs för att män-
niskor ska kunna färdas snabbt och bekvämt utan att skada miljön. Detta tar tid att 
genomföra men planeringen måste påbörjas nu. Under tiden ska busstrafiken förstärkas 
med fler linjer.

Det här tycker vänsterpartiet är viktigt. Vad är viktigt för dig?

Hur kan du bo kvar i det blåa Nacka? 
frågar både partikamrater och vänner 

till mig. Ibland känns det som att mina blåa 
politiska motståndare önskar att en röd och 
arg människa som jag flyttade och slutade 
besvära dem.

Men jag bor i den kommun jag vill, jag 
älskar Nacka. Här finns en fantastisk 

natur. Som boende i Jarlaberg är det en 
kort promenad till Nyckelviken och naturen 
runt omkring. Här kan jag känna doften 
av saltvatten och jag hör båtarna som går i 
trafik mellan Stockholm och Finland. Varför 
ska jag avstå det för att kommunen styrs de 
borgerliga?

Det bor många barnfamiljer i Jarlaberg. 
Det innebär att mina två barn har 

många kompisar att leka med. Jag har syn-
punkter på hur skolan och förskolan fungerar 
för mina älsklingar, men jag tycker att de i 
grunden är bra. Däremot vill jag ha större 
inflytande i verksamheterna. 

Att välja vilken ägare en förskola ska ha 
är ingen valfrihet för mig. Som mamma 

vill jag kunna påverka det direkt, inte behöva 
flytta mina barn så snart det är något jag inte 
är nöjd med. Som politiker vill jag jobba för 
att alla föräldrar ska ha det inflytandet.

Något av det bästa med Nacka är att 
jag inte behöver välja mellan närhet 

till staden och naturen. Här kan jag faktiskt 
både äta kakan och ha den kvar! Nu ska 
vi bara se till att vi också får ordning på 
politiken här i Nacka, för vi besvärliga röda 
bor kvar. 

Jag tycker att Nacka ska vara tillgängligt 
för alla - inte bara de som har råd att köpa 

dyrt boende och röstar blått.

Hediye Güzel
2:a namn på Vänsterpartiets  

kommunfullmäktigelista

Vänsterpartiet Nackas valprogram:

Krönika:

Jag flytt int!

Ältafestivalen  
4 september 2010
Vänsterpartiet finns på plats
Besök festivalen! • Besök oss!


