Hej alla medlemmar!
Här kommer en uppdatering om vad som händer på kommunfullmäktige på måndag och de
aktiviteter som sker framöver. En påminnelse om att panelsamtalet från Soppa och Politik i måndags
14 mars finns att se i efterhand på facebook eller snart på vår youtubekanal. Tack till er som deltog i
samtalet och bidrog till diskussionen om föreningslivet i Fisksätra.
På bilden syns Alena Jukic i mitten med inbjudna gäster, från vänster: Pirrko Vedenpää, Nima
Adem, Alena Jukic, Buba Sonko och Filmon Tekle

Inför kommunfullmäktige
För Vänsterpartiet planerar vi att Lisa Rasmussen, Fredrik Holmqvist och Tomas Ottosson ska
tjänstgöra. Det här blir förhoppningsvis sista sammanträdet där fullmäktigeledamöterna sprider
ut oss till cafét utanför kommunfullmäktigesalen. Om pandemin inte får en ny skjuts kan vi
alltså räkna med att det återigen blir lätt att besöka kommunfullmäktige från och med
aprilmötet. Då kommer vi också att börja med ett arbete där vi tar emot våra blivande
kommunfullmäktigeledamöter så att de kommer att vara vana vid salen när de tillträder efter
valet.
Vi kommer att fokusera på två ärenden under kommunfullmäktige den här gången.
Ärende 12

Handlar om ombyggnad av Värmdövägen i centrala Nacka till stadsgator och det är ett stort
projekt som kommer att ta 8-10 år. Väl klart kommer det att bli trafiksäkert och bra. Men man
har missat att 8-10 år är en lång tid och det kommer att vara en osäker trafiksituation för
gående och cyklister under tiden. Vi kommer att föreslå att man ska besluta om att man tar
fram ett program för framförallt barns trafiksäkerhet under ombyggnadsperioden.
Ärende 16
Är vår egen motion om solcellsanläggningar i Nacka. Kommunen har börjat jobba med
solcellsanläggningar när man tar planer men vi tycker att det är i en allt för blygsam omfattning
och takt så vi kommer att stå kvar vid vårt förslag i motionen då det skulle innebära större
omfattning och snabbare takt.
Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 21 mars, klockan 17.00 i Nackasalen, Nacka
stadshus och hela mötet går att streama om du klickar här.

Kalendarium
Torsdagscafé – Torsdag 7 april, kl. 18.00, partilokalen Edinsvägen 14. Staffan Laestadius
inleder om sin bok En strimma av hopp: klimatkrisen och det postfossila samhället (2021)
Medlemsmöte – Torsdag 14 april, kl. 18.00, partilokalen Edinsvägen 14. Diskussion för beslut
om vårt kommunala handlingsprogram. Underlag skickas ut veckan före mötet.

Stötta valfonden
Vi behöver fortfarande din hjälp och ditt ekonomiska stöd för att gå framåt i valet 2022! Som
vanligt kan du bli månadsgivare till valfonden via din internetbank – skriv in valfritt belopp
till Pg. 79 39 63-0, swisha valfritt belopp till 123 0494 260 eller använda qr-koden här.
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