
 

 
 
 

 

Vi är mitt i valrörelsen och vänsterpolitik sprids just nu i vartenda hörn i Nacka. Vi fortsätter att 

välkomna all sorts engagemang så tveka inte att spontant dyka upp som gäst eller jobbare på 

någon av våra aktiviteter. Här kommer påminnelser om de valaktiviteter som ligger runt hörnet. 

 27 augusti Matchsupport och politikergrill på Fisksätra IP 

 28 augusti Familjedag Centrala Parken i Orminge 

 29 augusti Politikerhearing i Fisksätra 

 30 augusti Blåsorkestern i Fisksätra 

 9 september, Konstrunda mot fascism 

 Stötta valfonden 

Vill du anmäla dig till en valaktivitet, dela och gilla våra inlägg eller bara se vad vi har för oss? 

Gå med i vår facebookgrupp eller vår instagram genom att klicka på symbolerna nedan:  

 

 
   

Lördag 27 Matchsupport och politikergrill 

Nu på lördag spelar Fisksätra IF  

hemmamatch mot Gimonäs.  

Vi åker dit för att supporta och  

prata politik med andra åskådare.  

Efter matchen annordnar Fisksätra IF en  

politikergrill  där Vänsterpartiet representeras  

av Gunilla Zand Zuleta.   

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3Dc3ba13d0b5%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7C2ff35de0b93f47f496f008da86ad4fb1%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637970376173676907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Vf9lmDinbv8HOuyq6yQvhbvg4UsQIWl5T%2B8oBxAEDfk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3D930e73200b%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7C2ff35de0b93f47f496f008da86ad4fb1%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637970376173676907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=thTfS%2FodrAO%2FQrb66dAl%2FhbQ496S1ypMBmcd800actQ%3D&reserved=0


 

Söndag 28 augusti Familjedag 

Inbjudan till vänsterns Familjedag i Orminge i helgen nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apelltalare  

12.30  

Lisa Rasmussen – gruppledare kommunen och regionkandidat 

Amanda Sandholm – regionkandidat  

Jan Salomonsson – kommunkandidat kulturfrågor  

Emma Bonér – kommunkandidat sociala frågor  

 

13.30 

Robert Mjörnberg – riksdagskandidat äldrefrågor  

Johanna Carnvik Schöier – kommunkandidat kundperspektiv och marknadsstyrning  

 

14.30 

Monika Roll – regionkandidat trafikfrågor sjukvårdsfrågor och  

kommunkandidat äldrefrågor  

regional planering  

Tomas Ottosson – kommunkandidat klimat- och miljöfrågor  

Amanda Sandholm – regionkandidat  

 

15.30  

Lisa Rasmussen – gruppledare kommunen och regionkandidat 

 

Politikerhearing måndag 29 augusti 

En rad föreningar och nätverk i Fisksätra arrangerar en politikerhearing dit 

samtiliga politiska partier i Nacka är inbjudna till att delta. Vänsterpartiets Alena 

Jukic, fisksätrabo och trea på kandidatlistan kommer att representera partiet. Det 

är roligt om så många som möjligt kommer dit och stöttar och lyssnar till 

Fisksätrabornas frågeställningar. 

 

Plats: Viktor Rydbergs Matsal 

När: Måndag 29 augusti 

Tid: 19.00-21.00  



 

 

Tisdag 30 augusti Blåsorkestern i Fisksätra 

Blåsorkesterns Valturné gör ett stopp i Fisksätra nästa tisdag. Vi tar del av ljuvlig 

blåsmusik och politikertal innan vi rör oss genom gårdarna i Fisksätra för att blåsa 

vänstertoner rätt in i folks kök. 

 

Plats: Fisksätra Torg 

När: Tisdag 30 augusti 

Tid: 17.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vänsterpartiet Nacka 

Edinsvägen 14 
Nacka 131 45  

Sweden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 september, Konstrunda mot fascism 

 

Socialistisk politik som ger ut Veckotidningen Internationalen inbjuder till visning på 

Sven Harrys konsthall i Vasaparken, där den mycket aktuella utställningen om konsten 

som vapen mot fascism och nazism mm visas fram till valet. Vi har organiserat en 

guidad visning den 9 september, kl 18. Vår guide heter Maria Ahlsén.  

Inträde 50 kronor per person. Anmäl deltagande till Arnold Jeppsson, 

arnold.jeppsson@gmail.com, så snart som möjligt.  

Om utställningen Humanitet – konstens kraft i svåra tider 

Årets stora utställning, Humanitet – konstens kraft i svåra tider, berättar en unik 

historia som inte är så känd för den breda allmänheten; nämligen den om hur våra mest 

folkkära svenska konstnärer Vera Nilsson, Sven Xet Erixson, Bror Hjorth och Albin 

Amelin tidigt tog ställning mot fascismen och nazismen genom ett konstnärligt upprop 

med hjälp av bildens kraft. 

 

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: 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3D798853b45c%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7C2ff35de0b93f47f496f008da86ad4fb1%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637970376173676907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADj%2FelHUmNkkZ3AFe4M7nkycGRNxLRpaDA3%2BFYUZvhA%3D&reserved=0


 


