Kära Medlem,
Det här brevet innehåller information om nästa veckas medlemsmöte då vi
behandlar det kommunala handlingsprogrammet och förbereder oss för att
inta 1 majfirande på Medborgarplatsen tillsammans. Brevet innehåller också
information från kommunala gruppen om vad som sker i Nackapolitiken och
kommunfullmäktige nästa vecka.

Kommunfullmäktige måndag 25 april
Måndag 25 april 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Den här gången är
ordningen på plats återställd så att åhörare kan komma ner i salen och i fiket
utanför. För dig som vill se fullmäktige digitalt kommer du att hitta websändningen
här.

Tjänstgör från starten gör Lisa Rasmussen, Fredrik Holmqvist och Tomas
Ottosson. Vi kommer att fokusera på bokslutsärendena. Det är den årliga ”vad var
det vi sa”-debatten. Det är tydligt att den moderatledda majoriteten inte ens når
sina egna blygsamma mål på många områden. Framförallt för att man har fel,
saknar eller har för lite verksamhet som leder till måluppfyllelse.
Vi fördelar bokslutets olika ämnen så här:
Lisa Rasmussen har huvudinlägget där hon talar om det övergripande och
ekonomin, samt fördjupar sig i de sociala - och utbildningsfrågorna.
Fredrik Holmqvist fördjupar sig i kultur- och idrottsfrågorna.
Tomas Ottosson fördjupar sig i miljö-, klimat- och stadsbyggnadsfrågorna.

Medlemsmöte 28 april
Nu kan vi i kommunala handlingsprogramsgruppen lämna ifrån oss det kommunala
handlingsprogrammet för Nacka kommun inför valet 2022. Tryck här för att komma
till dokumentet.
Nu är det upp till er medlemmar att nagelfara, kritisera och ändra på programmet.
På torsdag den 28 april klockan 18.00 i lokalen får vi alla chansen att diskutera och
besluta om programmet. En del avsnitt är än så länge styvmoderligt behandlade,
gäller tex avsnitt 2.3 På äldre dagar, som behöver omformuleras något. Vi har
påbörjat en “restlista” med punkter som vi kan lista ut tillsammans och som ni mer
än gärna får fylla på inför mötet:







Slarvfel eller stavfel finns säkerligen i programmet. Skriv gärna upp det du hittar
och skicka till cecilia.nyman@nacka.se.
Punktlistor med konkreta krav avslutar varje avsnitt i programmet. Vi vill ha er hjälp
att fokusera ned dessa. Vilka punkter är viktigast? Vilka kan vi stryka? Vad har
vi missat? Var gärna så konkreta som möjligt.
Idéer till framsidan, vi diskuterar vilket motiv som skulle kunna pryda framsidan
på handlingsprogrammet. Har du ett förslag? Ta med till mötet!
Några ofärdiga idéer:
Hur går det för simhallen i Orminge.





Hur kan vi öka Nackabornas incitament att bidra i miljö- och klimatfrågan?
Jo, exempelvis genom att kommunen subventionerar solcellsmontering på
flerfamiljshus, som består av hyresrätter och bostadsrätter. Samtidigt kommer
kommunen överens med Hyresgästföreningen och Bostadsrättsföreningar om att
hyror och avgifter sänks.
Fler förslag välkomnas.

Kalendarium
Onsdag 27 april, klockan 18.00 till 19.30 i Partilokalen på Edins väg 14. Möte för
Nya medlemmar. Lisa Rasmussen och Birgit Hansson är nyfikna samt samtalar
om smått o gott, som kan vara bra att veta.
Torsdag 28 april, klockan 18.00 till 20.30 i Partilokalen på Edins väg
14. Medlemsmöte, där vi lyssnar till Noshi Dadgostars websända tal samt tar
ställning till inriktning för vårt Kommunala Handlingsprogram.
Söndag 1 maj, samling inför sedvanligt Förstamajfirande på Medborgarplatsen
och i Kungsträdgården
Orminge
10.00 Samling på Röda Torget
10.30 och 11.00 Lokala talare
11.37 Gemensam avfärd med buss 444 från Orminge Centrum
Fisksätra
10.00 Samling på Fisksätra Torg
10.30 och 11.00 Lokala talare
11.26 Gemensam avfärd med Saltsjöbanan från Fisksätra station
Samling på Medborgarplatsen från 12.00, Vänsterpartiet Nacka har en egen
sektion i tåget.
OBS! Program ännu ej fastställt för följande datum, men styrelsen undersöker
möjligheten att ordna möten med följande innehåll:

Torsdag 5 maj Nacka kommun som arbetsgivare, samtal med fackliga
representanter i kommunen
Torsdag 12 maj NATO-frågan, inbjudna gäster från Svenska Freds och IKFF
Torsdag 19 maj Mats Widgren, kulturgeograf från Nacka, hjälper oss med
underlag inför ställningstagande till bla Ramsmora i Kommunfullmäktige och
Kyrkofullmäktige.

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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