Kära Medlem,
Tack för ett fantastiskt 1 maj-firande i ett Stockholm som visade sig från sin bästa sida
och slog rekord! Gänget från Nacka anslöt till firandet på Medborgarplatsen tillsammans med
25 0000 andra kamrater. Nu behåller vi tempot för att slå rekord även i kommunvalet 2022! I
det här brevet kommer information om vad som händer kommande vårveckor i Nacka.

Kommunfullmäktige måndag 16 maj 17.00
På måndag 16 maj är det kommunfullmäktige igen. Från starten tjänstgör Lisa Rasmussen,
Fredrik Holmqvist och Tomas Ottosson. Efter ärende 16, Framtid Fisksätra, ersätter Rolf
Wasteson Lisa Rasmussen.
Huvudfokus för oss blir ärendet Framtid Fisksätra. Det är beslut om några av den borgerliga
alliansens 27 punkter som de kallar för ”Framtid Fisksätra”. Det här önskar vi att ni som
medlemmar som finns på Facebook hjälper till att sprida information om.

I kommunstyrelsen avslog Tomas Ottosson förslaget för att punkterna är undermåliga på
många sätt. Den viktigaste kritiken är att det är framtaget helt utan Fisksätraborna.
Punktprogrammet innnehåller några bra insatser men de är för få och små. T.ex. föreslås
endast 7 Mkr till förstärkning av språkstöd i hela kommunen. I vår budget för 2022 la vi 72 Mkr
mer till skolan än majoriteten.
Följ kommunfullmäktige live från 17.00 på måndag här.

Soppa och Politik i Fisksätra Folkets Hus tisdag 17 maj
Vi bjuder in till rundabordssamtal för Fisksätrabor att diskutera Nackaalliansens valprogram för
Fisksätra, Framgång Fisksätra, i syfte att syna det och komma underfund med om det duger
eller om bättre politiska förslag finns för just Fisksätras invånare.

Funktionär på Ormingekarnevalen 21 maj
Vi ställer upp på Ormingekarnevalens politikertorg lördagen den 21 maj. Vi behöver
funktionärer av olika slag, för att transportera material till och från, för att bemanna vårt tält för
servering av saft och mariekex, för att tala med besökare och dela flygblad, blåsa ballonger till
barnen och göra ansiktsmålningar. Vi gör 1 timmespass att sätta upp sig på, men du får mer

än gärna göra fler. På schemat skriver vi hur många vi minst behöver ha för att det ska
fungera. Vi återkommer med ett bemanningsschema när vi kunnat göra det.
Karnevalens tema är Fred och Frihet. Vi kör då med partiets centrala flygblad med krav på
folkomröstning om ett svenskt NATO-medlemskap. Här finns också information om hur vi ser
på en folkomröstning om NATO https://www.vansterpartiet.se/nato/
Arbetspass:
1. 20 maj packa i lokalen (tid efter överenskommelse)
2. 10.00

partilokalen 1 bil 2 packa i

3. 10.30

4 personer (sätta upp tältet kräver 4 personer)

4. 11.00

2 personer

5. 12.00

2 personer

6. 13.00

2 personer

7. 14.00

2 personer

8. 15.00

4 personer packar ihop

9. 15.30

bilen till partilokalen, 2 packar ur

Anmälan
A. Jag kan ta ___ antal pass totalt
B. Jag kan dessa pass: _____________ (ange alla du kan, så pusslar vi in dig på max de antal
du angett på A.)
C. Jag föredrar att göra praktiska saker____
D. Jag pratar gärna politik och delar flygblad____
E. Jag har en bil för transport från Ektorp till Orminge____
F. Jag har en bil för transport från Orminge till Ektorp____
Skicka anmälan till nacka@vansterpartiet.se

Lokala valworkshops
Vi kommer att ha lokala valworkshops igen i slutet av maj. Här ska vi prata om de praktiska
delarna av valrörelsen så att du som valarbetare får en bättre bild av vad du ska göra under
valrörelsen. Vissa aktiviteter har vi redan tider för. Vi jobbar också på att så många som möjligt
utanför valledningen och styrelsen kan få ett ansvar för t.ex. att hålla i att dela information i
brevlådor, bemanna valstationer, flygbladsutdelningar på Slussen och Gullmarsplan osv. Vi
pratar om vad som krävs för att fler kan ta det ansvaret, som t.ex. en lagom avgränsning eller
omfattning. Vi pratar också om vad som krävs för att många ska tacka ja till att vara
valarbetare. Det här är tillfället då ni kan ta med er kompisen eller släktingen som ni vet är
sugna på att hjälpa till men inte vet riktigt vad det är man kan göra.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Av var och en efter förmåga och lust.
Valworkshops 18.00-20.00
23 maj Orminge (prel Boo Folkets hus)
24 maj Prel Älta
30 maj Fisksätra Folkets hus
30 maj Prel partilokalen Edinsvägen 14

Medlemsmöte 2.0 om Kommunala handlingsprogrammet
Under senaste medlemmötet behandlade vi förslaget till Kommunalt Handlingsprogram, KHP,
och många fick tycka till och addera till våra framtidsvisioner i Nackapolitiken. Sedan dess har
gruppen som arbetat med programmet tagit ställning och arbetat in en del av förslagen som
kom upp.

På medlemsmötet den 19 maj kommer vi att ta ställning till den nya verisonen av KHP och ni
kommer åt det reviderade förslaget här. För den som är extra intresserad finns också den
gamla versionen med kommentarer och strykningar synbara här. Var med och tyck till om hur
slutprodukten ska se ut över en kvällsfika.

Kalendarium
Tisdag 17 maj kl. 18:30–20:00, Fisksätra Folkets Hus: Soppa och politik, vi bjuder in till
rundabordssamtal för Fisksätrabor att diskutera Nackaalliansens valprogram för
Fisksätra, Framgång Fisksätra, i syfte att syna det och komma underfund med om det duger
eller om bättre politiska förslag finns för just Fisksätras invånare.
Torsdag 19 maj kl. 18:00–20:00, partilokalen Edinsvägen 14: Färdigställande av det
kommunala handlingsprogrammet, det övergripande politiska styrdokument som visualiserar
Vänsterpartiet Nackas vision för Nacka. Var med och tyck till om hur slutprodukten ska se ut
över en kvällsfika.
Lördag 21 maj, Orminge Centrum: Vänsterpartiet Nacka är med på politikertorget,
välkommen att prata politik med oss mellan kl. 11–15:00.
Måndag 13 juni kl. 18:30–20:00, Fisksätra Folkets hus, Soppa och politik: Panelsamtal
med Fisksätrabor, för Fisksätrabor, lett av Alena Jukic, gästat av Vänsterpartiets
bostadspolitiske talesperson Momodou Jallow. Tema: Bra bostäder åt alla i en miljö som är
bra, hur ska det gå till?
16.00: Drop in för råd om dina bostadsproblem
17.00: Soppa serveras

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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