
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Ottosson, Lisa Rasmussen och Alena Jukic toppar listan i Nacka Vänstern 

2022.  

Kära Medlem,  

Det har hänt mycket i politiken sedan valet 2018. Här i Nackaföreningen ser vi det på 

medlemsantalet och våra aktiviteter. Då hade vi omkring 100 medlemmar, idag läser vi i 

medlemsregistret 218 medlemmar! Vår systerorganisation Vänstern i Svenska Kyrkan, ViSK, 

ställde upp för första gången i kyrkovalet 2021 i församlingarna i Nacka och vi fick 4 mandat i 

Nacka församling, 3 mandat i Boo församling och 1 mandat i Saltsjöbadens församling. 

Nackavänstern växer! 

 

Vi har därför också kunnat göra en mer omfattande aktivitetsplanering för valrörelsen. Det är 

därför en bra tid för din kompis, släkting, arbetskamrat eller bekantas bekant som uttalat att 

hen vill göra en insats för en vänstervalseger att ansluta till oss. Hjälp de du känner att komma 

in över vår tröskel. 



 

Välkommen på Valupptakt 2.0 18 augusti 

(kommunala gruppens planeringskväll flyttas) 

Första valupptakten skedde på på zoom och nu kan vi glädjas åt möjligheten att träffas i 

person för att få lokalt valpepp. Vi bjuder på soppa, presenterar vårt centrala, regionala och 

lokala valmaterial, våra toppkandidater på kommunfullmäktigelistan och framförallt vårt 

program för aktiviteter. För dig som ännu inte har hunnit sätta upp dig på arbetspass finns 

chansen att göra det här. Det är också ett utmärkt tillfälle att hämta dina beställda profilprylar 

från partiets webshop, se särskild info om hur du beställer dina egna profilprylar och slipper 

porto ovan. 

 

Valrörelsen för oss i Nacka smygstartar helgen 13-14 augusti med en aktivitet på Fisksätra IP 

när Fisksätra IF möter Järla IF 13 augusti 14.00 i ett lokalderby och 14 augusti när vi samlas i 

partilokalen 9.30 för att affischera med valaffischer. 

  

 

Profilprylar från webshopen 

Vänsterpartiets webshop är öppen för allmänheten och här kommer du in i den. Föreningen 

kommer att beställa in material därifrån som vi behöver för valrörelsen. Det kommer att finnas 

profilkläder att låna till våra aktiviteter. Men om alla köper t-shirts eller andra profilprylar på 

egen hand så blir det dyrare med fraktkostnaderna. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3D6ed793545f%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7C1979999e6b2e4a6c3d8408da70b1aac9%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637946205627755012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ubLvXh%2Bc%2BMQLYagu%2B%2BcugmgmKwSeX7G4ORJqbIoYt%2Bc%3D&reserved=0


 

Därför erbjuder vi alla medlemmar i Vänsterpartiet Nacka att göra en beställning via föreningen 

för avhämtning i partilokalen i Nacka. Så här gör du: 

  

Mejla oss på nacka@vansterpartiet.se senast kvällen onsdag 3 augusti. I mejlet ska du skriva 

vilka varor du vill ha, storlek i förekommande fall och styckekostnaderna för varje vara. Använd 

webshopens benämning på varan så att vi är säkra på vad det är du vill beställa. 

 

När varorna har kommit får du ett meddelande om det och när det är möjligt att hämta dem i 

partilokalen. Vid vår valupptakt torsdagen den 18 augusti (mer info nedan) är ett toppentillfälle 

att hämta ut dina beställda profilprylar. 

  

Vid uthämtningen betalar du via swish: 123 0494 260 till oss senast, alternativt genom vårt PG 

79 39 63-0. Skriv ditt förnamn och profilprylar när du betalar. 

 

 

Soppa och Politik tisdag 16 augusti 
 
Tisdag 18 juli, soppa från 17.00, samtal kl. 18:30–20:00, Fisksätra Folkets hus.  
Temat blir politisk representation. Är det viktigt att personer med olika erfarenheter och 
livssituationer finns med i politiken eller räcker det bra att några duktiga personer representerar allas 
behov? 
 
I panelen kommer vi att ha personer från Fisksätra, Ung Vänster och Vänsterpartiets riksdagslista 
för Stockholm. Samtalet kommer att ledas av Alena Jukic som bor i Fisksätra och som står som nr 3 
på Vänsterpartiet Nackas kommunfullmäktigelista och nr 28 på Vänsterpartiet Storstockholms 
riksdagslista. 
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HAPPY PRIDE!  

I sommar återvänder Stockholm Pride med tema Dags att bekänna färg! Rätten till identitet och ett 

liv i frihet respekteras inte och kampen pågår över hela världen. Transsexuella förföljs och mördas 

och måste fly för sina liv. Att protestera på gatorna är viktigare än någonsin, ingen är fri förrän alla är 

fria!  

Paraden tågar genom centrala Stockholm lördag 6 augusti och runt om i stan pågår utställningar, 

fester, stadsvandringar, sportevenemang och mycket mer. Vi rekomenderar att kolla in alla 

aktiviteter som Vänsterpartiet Storstockholm deltar i eller arrar under prideveckan, info finns i 

senaste utskicket av Medlemsnytt eller här. 

 

Valplanering och när det är dags att sätta upp dig på arbetspass 

Vi har planerat det mesta av våra valaktiviteter för höstens valrörelse och har bemanningscheman 

för dessa. Du som har svarat på vår enkät kommer att få ett skräddarsytt förslag på hur du ska 

bemanna aktiviteter. Nu i slutet av juli ringer vi runt till de medlemmar som ännu inte svarat på 

enkäten. 

  

Tycker du att det är jobbigt att vänta så länge på att få veta var och när du ska valarbeta? Skriv till 

nacka@vansterpartiet.se så ser vi till att du blir kontaktad snarast så att du kan få göra ditt eget 

valarbetsschema. 

  

Under den första veckan i augusti räknar vi med att du ska kunna få ditt alldeles egna valschema. 

Då är det bra om du kontrollerar att det stämmer med vad du tycker att du har uppgett att du vill göra 

och så vet vi att ibland dyker saker upp i livet som man inte kunde förutse. Så har vi tid att justera 

det så att det passar dig. Det är också något du har möjlighet att göra på valupptakten den 18 

augusti i partilokalen. 

 

På Facebook: 

Vänstern i Nacka vinner valet 11 september 2022 

Här hittar du vår nya Facebookgrupp. 

Gruppen är till för medlemmar i Vänsterpartiet Nacka som vill hjälpa till att vinna valet i Nacka.  

 

Här tipsar vi om insatser på nätet som att sprida på Nacka-föreningens inlägg på Facebook och 

Instagram, att stötta partikamrater i inlägg på sociala medier och valarbetare kan också be om stöd 

här för sina inlägg. 
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Här kommer vi också informera om våra valaktiviteter runt om i Nacka och få snabb kontakt om man 

vill sätta upp sig på ett arbetspass. Här kommer vi också att efterlysa arbetskraft om vi saknar till ett 

arbetspass. 

 

Här ska man också kunna få hjälp med svar på frågor från väljare som man inte kan omedelbart 

svara på. Det ska inte vara några problem för en valarbetare för Vänsterpartiet Nacka om du inte har 

ett omedelbart svar, ingen kan allt. Men ställ en snabb fråga här så ska vi se till att du får ett svar 

snarast så att du kan återkomma till väljaren med ett besked. 

 

Aktivitetskatalog för valrörelsen 

 

Affischering 14 augusti 

Valaffischeringen i Nacka startar den 14 augusti. Vi som ska jobba med att sätta upp våra 600 

valaffischer, varav 400 är lokala, träffas i partilokalen 9.30 och får en genomgång och fördelar 

uppdragen. Vi brukar åka två och två i bilar, så personer både med och utan bil behövs. 

  

Idrott och politik 

Vi närvarar vid lokala idrottsevenemang genom att finnas i publiken med profilkläder, bjuda på något 

och har vårt specialnummer av Röda Nackabladet som handlar om Vänsterpartiet Nacka vill 

förbättra för idrottsrörelsen i Nacka. 

 Datum för Fisksätra IFs herrar hemmamatcher på Fisksätra IP kl 14.00: 13 och 27 

augusti, 10 september 

 Datum och tider för Sickla IFs hemmamatcher på Nacka IP: Damer 21 augusti och 4 

september 19.00, herrar 4 september 21.00 

 2-4 september i 10 hallar i Nacka Skurucupen i handboll för flickor i åldersklasserna U10 

(födda 2012) till och med U16 (födda 2006 & 2007) 

  

Soppa och politik tisdag 16 augusti Folkets hus Fisksätra 

Soppa och politik är en månatlig aktivitet som vi haft sedan januari i år på Fisksätra Folkets hus, i 

valrörelsen inträffar den 16 augusti. Temat för samtalet ska vara politisk representation och vi bjuder 

in ungdomar och rasifierade personer, numera i samarbete med Ung Vänster Nacka Värmdö. 

  

Flygbladsutdelning vid olika platser 

Från och med 20 augusti kommer vi att ha flygbladsutdelning vid flera platser så ofta vi kan få ihop 

en till två som kan. På helger mer mitt på dagen, i veckorna sena eftermiddagar till tidiga kvällar. Då 

har man profilkläder på sig och så har vi en kasse flygblad att dela ut. Det är en enklare organisation 

kring det. De platser vi kommer att organisera det på i dagsläget är: 

 Stensö Centrum 



 Nacka Forum 

 Slussen 

Finns det någon plats du gärna vill stå istället? Meddela oss det så ska vi se om det finns fler som 

vill och så kan du stå där så ofta du vill. 

  

Valstationer på olika platser 
En valstation skiljer sig från flygbladsutdelning på det sättet att vi har mera prylar som står på 

marken som våra podier, vårt festivaltält och/ eller beachflaggor så att vi syns mera. Där kan vi 

också ha mer material. Prylarna och materialen kommer att finnas att hämta i närheten av den 

plats vi har utsett. 

Platser och tider vi har i grundschemat ser ut så här från 20 augusti:  

 Fisksätra Torg, onsdagar 15-18, lördagar 11-15, förhoppningsvis får vi tillstånd att ha 

vårt tält där. 

 Orminge Centrum, vardagar 16-18, helger 11-14, vi planerar att ha ett podium och en 

beachflagga där. 

 Sickla Köpkvarter, vardagar 16-18, helger 11-14, vi planerar att ha ett podium och en 

beachflagga där. 

  

Morgonfika, frukostpåse, ”APT” vid morgonrusningen 
Våra fackliga branschföreningar började förra valrörelsen med något vi kallar 

för ”APT”, ”arbetsplatsnära torgsmöten”, utanför större arbetsplatser. Där delade ut en 

frukostpåse med en fralla och ett flygblad på morgonen när man bytte skift så att man både 

uppmärksammade de som jobbat natten och skulle hem och de som börjar tidigt på morgon. 

Kommunalvänstern planerar att ha två APT vid Nacka Sjukhus och två vid Ektorpshemmet i 

samarbeta med oss i Nackaföreningen, där de kan ha vår partilokal som bas för att fixa påsarna 

och har nära till båda arbetsplatserna. 

Vi planerar också att några morgnar stå med morgonfika vid busshållplatsen i Stensö Centrum, 

Älta, som vi arrangerar själva. 

Datum för dessa behöver vi sätta i samarbete dels med Kommunalvänstern, dels med er som kan 

vara möjliga valarbetare. 

  

Glass i Braxenparken och kvällsvandring i Fisksätra  
Vi ordnar några enklare aktiviteter där vi söker upp Fisksätraborna där de är för politiska samtal 

och med en isglasspinne. Det kommer vi att göra så ofta som vi kan få några att boka upp sig. 

Dagtid i Braxenparken för att prata med föräldrar där, kvällstid som kvällsvandring bland 

ungdomarna. 

  

Andra arrangemang 

 

Blåsorkesterns gårdsspelning i Fisksätra 30 augusti, och om de får ett återbud ett tillfälle till på 

Henriksdalsberget. 

Det här är en tradition Blåsorkestern började med här i Nacka, där de går runt på gårdarna, spelar 

en trudelutt och sen har vi några företrädare som håller kortare appeller. Ibland har vi också 



kombinerat det med utdelning i brevlådor. Mycket populär och trevlig aktivitet. 

  

Familjedag i Centrala parken i Orminge, preliminärt lördag 3 september. Då det byggs 

mycket kring Orminge centrum och vi inte kan ha så trevliga arrangemang där planerar vi att ha 

en familjedag i Centrala parken i Orminge med barn- och vuxen underhållning mm. 

  

Glass vid badplatser och i lekparker, precis som i Braxenparken så kan vi fina dagar där det 

finns valarbetare från oss gå runt vid lokala badplatser och lekparker för politiska samtal och 

isglass. Planeras utifrån hur vädret är och om vi har tillgängliga valarbetare, där de tillgängliga 

valarbetarna vill gå. 

  

Utdelning av Röda Nackabladet #2 2022 i brevlådor i priorieterade områden 
Röda Nackabladet #2 2022 ska vara klart den 18 augusti för utdelning i brevlådor och som 

valmaterial. Vi kommer att aktivt söka personer för utdelning i våra prioriterade områden. Men 

du som kanske inte har så mycket tid för trappspring men gärna gör en insats där du själv delar i 

brevlådorna precis där du bor så går det också bra att komma överens om det. 

Våra prioriterade områden och adresser:  

 Orminge – adresserna  innanför Ormingeringen 

 Stensö – Oxelvägen 

 Henriksdalsringen 

 Fisksätras höghusområde kommer vi att prioritera lägre för detta uppdrag ifall vi ror i 

land nästa projekt, att dela Vänsterpartiets medlemstidning Rött i brevlådorna 6-8 

september. 

 

Ringstuga sista två veckorna 

På distriktet kommer de att ha ringstuga de fyra sista veckorna före valdagen. Vi ordnar en 

Nackafilial från söndagen den 28 augusti i partilokalen och fokuserar på att ringa Nackaväljare. 

Det finns ringledare på plats och talarmanus och möjlighet till stöd vid ringningen. Urvalet av 

personer att ringa är utifrån partiets prioriterade målgrupper och som hör till de väljare som 

sannolikt ligger nära till hands att rösta på oss. 

Helgdagar ringer vi mellan 12-15, vardagar 16-20.  

  

Utdelning av Vänsterpartiets medlemstidning Rött i Fisksätra 6-8 september 

Valnumret av Vänsterpartiets medlemstidning Rött kommer att ha ett stort reportage om det som 

kallas av polisen för utsatta områden och reportaget är från Fisksätra med flera kända Fisksätrabor. 

Vi jobbar på att säkra att vi kan få en leverans av en extrabeställning till oss så att vi kan senast 

eftermiddagen/ kvällen den 8 september dela ut det till alla brevlådor i Fisksätras höghusområde. 

  

Utdelning av valsedlar utanför vallokaler valdagen 11 september 

Valsedelsutdelningen utanför vallokalerna på valdagen är en gammal fin tradition. På valdagen 

bedriver vi inte längre valrörelse med valinformation utan vi erbjuder våra valsedlar och visar upp vår 

organisatoriska styrka genom att stå på plats. Vi brukar dela upp passen så att man inte får för långa 



pass och vi har några som åker runt och bjuder våra valsedelsutdelare på kaffe och ser till att man 

har allt som behövs. Vi behöver både de som åker runt och servar och valsedelsutdelare. 

 

Stötta valfonden 

Vill du stötta den lokala vänsterrörelsen i Nacka men har svårt att hitta plats i kalendern? Att 

visa sitt ekonomiska stöd är lika värdefullt som att lägga ner faktiskt tid, inte minst när 

aktivitetskalendern är smockfull. Både smått och stort gör skillnad, 50 SEK räcker till 10 

glasspinnar i Braxenparken, 500 SEK räcker till 10 extra lokala valaffischer.  

Som vanligt kan du bli månadsgivare till valfonden via din internetbank – skriv in valfritt belopp 

till Pg. 79 39 63-0, eller donera en engångssumma genom att swisha valfritt belopp till 123 

0494 260 eller använda qr-koden här: 
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