Kära Medlem,
Maj månad sprang förbi med bland annat Ormingekarneval och valworkshops. Här kommer
junis första medlemsbrev med inbjudan till sommarens närmaste aktiviteter.
Vi vill även tipsa om Vänsterpartiets podd: ”Det här snackar vi om idag” där det finns kortare
samtal kring aktuella frågor, exempelvis Nato, pensioner och utförsäljning av
samhällsfastigheter.

Medlemsmöte om valrörelsen!
9 juni kl 18, partiföreningslokalen, Edinsvägen 14. Ingång i källaren vid gaveln på huset.
Det har lyfts en del frågor vid valworkshoparna som vi lyfter vidare till ett gemensamt möte.
Exempelvis frågan gällande Närakuten som vi ger tillfälle att diskutera. Vad har ni mer för
frågor inför valrörelsen? Såväl lokala som regionala, och nationella. Skriv ner era frågor och
funderingar och maila på nacka@vansterpartiet.se. Vi hoppas på massa mail så vi vet vilka
ämnen och frågor ni tycker är viktiga.

Förslaget till kommunalt handlingsprogram har stötts och blötts under flera möten under våren,
och här bifogas nu den version som gäller för den fortsatta diskussionen och beslut vid
medlemsmötet den 9 juni.
Vi ber är därför att skicka ev. synpunkter direkt till arbetsgruppen för KHP, dvs Arnold
Jeppsson, sammankallande (arnold.jeppsson@gmail.com), Emma Bonér
(emmaboner1@gmail.com), Fredrik Holmqvist (fredrik.holmqvist@nacka.se), Birgit Hansson
(birgithansson2008@live.se), och Cecilia Nyman, sekreterare (cecilia.nyman@nacka.se), som
bearbetar och presenterar slutversionen vid mötet den 9 juni.
Deadline för synpunkter till arbetsgruppen är tisdag 7 juni kl. 18.00!

Soppa och Politik i Fisksätra Folkets Hus tisdag 13 juni
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 Malcolm Jallow. Tema: Bra bostäder åt alla i en miljö som är bra, hur
ska det gå till? Här finns en länk till senaste publiceringen av föreningens ministidskrift Röda
Nacka Bladet som bland annat innehåller en intervju med Momodou Malcolm Jallow.

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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