Hej Medlem,
Några dagars vila efter en intensiv helg i Fisksätra Folkets Hus innan
Torsdagskafét öppet i föreningslokalen igår med föredrag och samtal med Staffan
Laestadius. Här finns samtalet att titta på i efterhand.
Längre ner i brevet finns en liten rapport från Fisksätrahelgen. Vad roligt det ska bli
att fortsätta denna politiskt späckade vår vi har framför oss! Hittills under 2022 har
14 nya medlemmar anslutit sig till Nackaföreningen. Bara det är värt ett vårtjut.

Medlemsmöte 28 april

Vi behandlar det kommunala handlingsprogrammet, det övergripande politiska
styrdokumentet som visualiserar Nackas framtid - om vi fick välja. Under mötet
kommer vi också lyssna till Nooshis livesändning för att peppa inför 1 maj och få
chans att samtala om det politiska läget och ställa frågor om valrörelsen.

1 maj
Klockan 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!

Rapport från Fisksätrahelgen
Vi var 60 personer som samlades i Fisksätra Folkets Hus i helgen för att dela kunskap
med varandra, smida valplaner, mingla i kafét och skapa i verkstaden. För den som inte
kunde delta finns många samtal och föredrag filmade och uppladdade på vår
facebooksida och så småningom även på vår youtubekanal. Där finns bland annat
Invigning med Alena Jukic och Vänsterns Blåsorkester, Så vinner vi valet! Med Ida
Gabrielsson och Nackas klimat och miljöpolitik med Tomas Ottosson, Carina Bergman.

Kalendarium

Torsdag 28 april, Medlemsmöte – kl. 18.00, partilokalen Edinsvägen 14.
Diskussion för beslut om vårt kommunala handlingsprogram. Underlag skickas ut
veckan före mötet.

Måndag 18 april, Soppa och Politik i Fisksätra, kl. 18.00 i Fisksätra Folkets Hus,
Vi bjuder på soppa och pratar politik i panelsamtal. Mer information om tema och
upplägg kommer.
Söndag 1 maj, 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!

Stötta valfonden
Hurra! Vi har fått tre nya månadsgivare till valfonden. Vill du haka på tåget
och ge föreningen 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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