Kära medlemmar,
I förra veckan hade vi ett medlemsmöte om Ukraina, ett möte som troligen kommer
att följas av flera om kriget fortsätter. Ni som vill delta i solidaritetsarbete med
Ukrainas folk kontakta Åke Eriksson telefon 070 543 26 59 eller maila
till ake@bokrr.se.
NYTT datum för medlemsmötet om Kommunala handlingsprogrammet som
flyttas till torsdag 28 april – se även nedan i kalendariet.
Det finns forftarande några platser kvar till Vänsterdagarna i Fisksätra Folkets
Hus 2-3 april. Anmäl er senast på söndag via denna länk.

Några ord från nya ordföranden
Jag heter Emma Bonér och är sedan årsmötet ny ordförande för Vänsterpartiet
Nacka.
Jag har bott i Nacka sedan 2015, men kommer ursprungligen från Kalmar. Under
stor del av mitt liv har jag engagerat mej i politiska frågor, tidigare i olika föreningar
och styrelser och de senare åren även partipolitiskt. Jag är socionom och mitt
politiska engagemang har väckts framför allt genom mitt yrkesliv, där jag främst
arbetat med kvinnofridsfrågor och med ungdomar i riskzon. Andra frågor som
engagerar mej extra mycket är suicidprevention och efterlevandes stöd, samt att
göra skolan tillgänglig för alla barn och ungdomars olika förutsättningar.
Jag är mycket tacksam för det förtroende jag fått av er medlemmar, och jag är
förväntansfull inför vad vi ska åstadkomma tillsammans under detta valår. Det
känns extra spännande att rivstarta valåret med Vänsterdagarna i Fisksätra2-3
april. Vi ses där!!

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.

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 28 april, kl. 18.00, partilokalen Edinsvägen 14.
Diskussion för beslut om vårt kommunala handlingsprogram. Underlag skickas ut
veckan före mötet.
1 maj – söndag 1 maj kl. 10.00, Röda Torget i Orminge och Fisksätra Torg Vi
samlas lokalt här i Nacka för gemensam avfärd in till Medborgarplatsen och den

stora demonstrationen till Kungsträdgården. Mer information om program och
busstider kommer!
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