
 

 
 
 

 

Kära Medlem,  

Här kommer lite påminnelser om de valaktiviteter som ligger närmast i tiden samt möjlighet att 

sätta upp dig på aktiviter som vi inte tidigare annonserat. 

 

För att underlätta för dig att kunna läsa bara det du vill läsa så börjar vi nu med att göra en 

innehållsförtekckning. 

 13 augusti Lokalderby mellan Fisksätra IF och Järla IF 

 14 augusti Affischeringspremiär! 

 16 augusti Soppa och politik Fisksätra 

 18 augusti Valupptakt 2.0 

 28 augusti Familjedag Centrala Parken i Orminge 

 Komplettera dina valaktiviteter 

 Vilken valarbetartyp är du? 

 Stötta valfonden 

  

 

 

 



 

13 augusti 13.45 

Lokalderby mellan Fisksätra IF och Järla IF  

14.00-16.00 på Fisksätra IP. 

Vi samlas 13.45 på Fisksätra IP, profilkläder finns att låna.  

 

 

14 augusti 8.30 

Affischeringspremiär! 

Samling 8.30 i partilokalen Edinsvägen 14, källaringången. 

OBS! Tiden!  

 

 

16 augusti 17.00 

Soppa och politik Fisksätra Folkets hus 

Tisdag 16 augusti har vi den månatliga Soppa och politik i Fisksätra Folkets hus 

Soppa från 17.00, samtal kl. 18:30–20:00 

 

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? 

 

Till panelen den här gången har vi Isatou Aysha Jones som är riksdagskandidat för 

Vänsterpartiet och grundare av Black Lives Matter i Sverige. 

 

Omar Danakill, V Tyresö och uppväxt i Fisksätra, vikarierar som samtalsledare. 

Ung Vänster Nacka Värmdö och Fisksätra kommer också att representeras med varsin 

paneldeltagare.  



 

 

 

Isatou Aysha Jones, nr 9 på Vänsterpartiets riksdagslista i Stockholm, grundare av Black Lives Matter Sverige  

 

 

18 augusti 17.00 

Valupptakt 2.0 i Nacka 

En påminnelse om vår lokala valpepp och valprepp  

i partilokalen Edinsvägen 14, källaringången på gaveln 

17.00      Soppa 

18.00      Politik från partiledningen på länk 

18.15      Politik ifrån Nackas valledning 



 

19.00      Bemanna valaktiviteterna, det finns chans att komplettera sina valaktiviteter 

 

Du som har beställt saker från webshopen via Nackaföreningen kan hämta dem här.  

 

28 augusti 12.00 (10.00) 

Familjedag Centrala Parken i Orminge 

Äntligen har vi fått ihop datum och program för vår familjedag i Centrala parken i Orminge. 

 

Plats: Dansbanan i Centrala Parken i Orminge 

Tid: programmet 12.00-16.00 

Behov av funktionärer mellan 10.00-17.00 

  

Från scenen: 

Barnsånglekar 

Allsång med Johan Johansson 

Feministiskt självförsvar med Ung Vänster 

Politiska tal 

  

Övrigt: 

Fika för vuxna och barn 

Ansiktsmålning 

Fiskdamm 

Valmaterial 

  

Vi efterlyser både funktionärer och hembakt fikabröd. 

  

Är du baksugen? Mejla nacka@vansterpartiet.se och berätta vilket bakverk och hur 

mycket du tar med till familjedagen. 

  

Är du jobbsugen? Mejla nacka@vansterpartiet.se och berätta när mellan 10.00-17.00 du 
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kan åta dig att jobba. Berätta gärna vad du kan tänka dig att göra, kan du bara en timme 

är det guld värt för oss också. Det här är några uppgifter vi behöver funktionärer till:  

 Köra grejer till Centrala Parken 

 Köra grejer från Centrala Parken 

 Rigga och smycka ut platsen 

 Packa ihop och städa upp 

 Bemanna fikabordet, fiskdamm, materialbord 

 Sköta ljudanläggning 

 Ansiktsmålning 

 Prata med väljare 

 Leda barnsångslekar eller kompa med instrument (finns redan men ju fler desto 

roligare) 

   

 

 

 

Punkfarfar Johan Johansson leder allsången. Bild: Masood Punjabi.  

 

Komplettera dina valaktiviteter 

När vi skickade ut valenkäten före sommaren var fortfarande inte många aktiviteter 



 

färdigplanerade med tid och datum. Nu finns ett komplett formulär där man ser alla 

valaktiviteterna, dag för dag. Du kan här komplettera din valkalender med ytterligare 

valaktiviteter. Du som fyller i formuläret får sedan en egen valkalender där vi bekräftar vad 

du har satt upp dig på.  

 

 

 

Sätt upp dig på fler valaktiviteter här.  

 

 

Vilken valarbetartyp är du? 

Vi har alla olika talanger och vi behöver dem alla i den kommande valrörelsen. Här är en 

påminnelse om att vi har nytta av allas olikheter. 

 

Insändarskribenten 

Du sitter vid datorn varje dag och skickar in dina synpunkter till Nacka Värmdöpostens 

insändarsidor. 

  

Kommentarfältskrigaren 

Du ser till att varje politisk dumhet i kommentarsfälten på Facebook blir bra bemött. 
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Superdelaren på sociala medier 

Du har Facebook och Instagram, delar allt som kommer från partiet centralt och Nacka-

föreningen i dina egna kanaler. 

  

Supermegafonen 

Du missar aldrig chansen att vara med i talkören vid demonstrationer och på torgmöten. 

  

Kaffeslaven 

Du är verkligen den politiska rörelsens viktigaste person – du ser till att det alltid finns kaffe 

till aktivister och besökare. Utan kaffe stannar revolutionen. 

  

Chauffören 

Tur att i alla fall du har bil och körkort. För visst ska vi åka kollektivt så mycket som möjligt 

men vi fixar inte en pall med ett ton valsedlar på bussen. 

  

Pepparen 

Du har har inte så mycket tid just nu under valrörelsen. Men du glömmer aldrig att klicka i 

ett hjärta på sociala medier eller skicka med en uppmuntrande hälsning till valarbetarna. 

  

Fikabordsinformatören 

Eftersom du är arbetsplatsens politiska expert är det dig som arbetskamraterna vänder sig 

till på fikarasten när de sett partiledardebatten och undrar vad som menats. 

  

Spindeln i nätet 

Du har koll på föreningens alla 218 medlemmar och vet vilka som är möjliga att hoppa in 

när vi fått ett sent återbud till en aktivitet. 

  

Paneldebattören 

I panelen är du som fisken i vattnet och beskriver vår politik perfekt med korta one-liners. 

  

Diktskrivaren 

Du som skriver de där briljant igenkännande orden om den politiska verkligheten på några 

korta rader. 



 

  

Illustratören 

Du som kompletterar våra torra texter genom att rita bilden som sammanfattar vad vi 

tycker. 

  

Trubaduren 

När du spelar på torgmötet kan ingen bara passera utan folk stannar och lyssnar till din 

sköna musik. Sen tar de ett flygblad när de ändå stannade. 

  

Lektanten 

Du flirtar med barnen så att deras föräldrar känner sig bekväma med att dröja kvar en 

stund vid våra aktiviteter och pratar med de andra valarbetarna. 

  

Frimärksslickaren 

Du kuverterar massutskick, bladar valsedlar och sköter det som inte går automatiskt med 

den nya digitala tekniken. 

 

Materialaren 

Du är kungen av valmaterial, ingen valarbetare står tomhänt för du har packat vad 

valarbetarna behöver.  

 

 

 

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 30 

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: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vänsterpartiet Nacka 

Edinsvägen 14 
Nacka 131 45  

Sweden 


