
 

 
 

 

Valspurten – vi kör ända in i kaklet!  

Hej underbara Nackamedlemmar. Vi har verkligen åstadkommit en fantastisk valrörelse med minst 

en aktivitet om dagen och vissa dagar sju genomförda aktiviteter. Det märks att vi har dubblerat 

medlemsantalet sedan valet 2018. Nu behöver vi hålla hårt i det stöd vi har fått efter vårt fantastiska 

arbete både på lokal, reginal och nationell nivå. Det är viktigt att vi blir större än Centerpartiet så att 

Socialdemokraterna inte har en ursäkt att bara vända sig till dem.  

 

Vi ses ute i den sista valrörelseveckan! 

 

Medlemsbrevet innehåller 

 Inbjudan till Valvaka i Ektorp 

 Utdelning av Röda Nackabladet och Rött 

 Ringstuga i Ektorp 

 7 september, pizza för förstagångsväljare 

 9 september, konstrunda mot fascism 

 11 september, valsedelsutdelning 

 Stötta valfonden 

 

Valvaka i Ektorp 

På valdagen samlas vi i vår lokal i Ektorp för att umgås och följa rösträkningen. Alla är 

välkomna: sympatisörer, valarbetare, kandidater och funktionärer! Vi utlovar en 

festlig buffé, livesändning från centrala valvakan och intressanta människor att snacka 

med.  

Inga förbokade biljetter krävs med anmäl dig gärna till nacka@vansterpartiet.se innan 

klockan 12:00 fredag 9 september. 

 

Plats: Edinsvägen 14 

När: Söndag 11 september 

Tid: 20.00  

 



 

Utdelning av Röda Nackabladet och Rött 

Den sista veckan kommer vi att prioritera vissa aktiviteter före andra. En sådan aktivitet är 

utdelning av Röda Nackabladet på Henriksdalsringen och på Oxelvägen i Älta samt utdelning 

av vår medlemstidning Rött i Fisksätra. Hör av dig till Birgit Hansson, 0709501748, om du har 

tid och lust att springa i trappor.  

Röda Nackabladet #2  

Röda Nackabladet #2 fokuserar på idrotten i Nacka och vi prioriterar att dela den i brevlådor på 

Sicklaön. Varför? Jo, det är där markpolitiken i Nacka har visat sig så misslyckad att vi har fått 

en stark rörelse från idrottsföräldrar. Men vi delar den också i Älta och Orminge.  

Vänsterpartiets medlemstidning Rött i Fisksätra   

Torsdag den 8 september får vi medlemmar i Vänsterpartiet ett rykande färskt nummer av 

medlemstidningen Rött. Där har de reportage om de av polisen kallade ”utsatta områdena” och 

det med ett reportage från Fisksätra. Därför delar vi den i alla brevlådor i höghusområdet i 

Fisksätra på torsdag, vi har beställ 2 800 extra ex till oss. Torsdag eftermiddag och kväll ska 

den delas ut, om vi är omkring 10 personer som delar behövs inte längre pass än 1-1,5 timmar 

för att klara det.   

 
 

 

 



Ringstuga i Ektorp 

En annan prioriterad aktivitet är att ringa väljare från vår lokal i Ektorp, må-to 16:00-

20:00, lö-sö 12:00-15:00. Förr brukade vi tappa väljare de två sista veckorna men förra 

valet satsade vi på ringkampanj och vi behöll de fina opinionssiffrorna bättre. De flesta 

samtal i valrörelsen sker från distriktets centrala ringstuga, men i Nacka har vi riggat vår 

alldeles egna lokala ringstuga. 

 

För den som vill prova på finns det handfasta handledningar och samntalsmanus och det 

går även att ringa hemifrån. Hör av dig till Birgit Hansson på 0709501748 eller Ylva 

Sandin på 0705504563 om du har tid och lust att ringa väljare.  
 

 

  

 



 

7 september, Pizza för förstagångsväjare  

Är du förstagångsväljare och har fundering om valet? Fisksätras kandidat till både 

Sveriges Riksdag och Nacka kommunfullmäktige, Alena Jukic och Lina El Yafi, som är 

ledamot i Stockhoms regionfulllmäktige, bjuder på pizza och berättar om valet. Det 

kostar inget att delta och du behöver inte anmäla dig. Det är bara att komma! 

 

Plats: Fisksätra Folkets Hus 

När: Onsdag 7 september 

Tid: 18.00-20.00 

 

 

  

 

 



9 september, Konstrunda mot fascism 

Socialistisk politik som ger ut 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. 

Välkomna!  

Arnold Jeppsson 

  

 
 
 
 

11 september, Valsedelsutdelning 

Under själva valdagen kommer vi att arbeta med att dela ut valsedlar utanför vallokalerna runt 

om i Nacka. Det finns sammanlagt tjugotvå vallokaler i kommunen och målsättningen är att 

bemanna samtliga. För att lyckas med detta behöver vi bli fler som jobbar in i det sista. Anmäl 

intresse för valsedelsutdelning direkt till Birgit Hansson på 0709501748. 

   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3De7c50dd7ff%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Cf849dd5d89f34a4bd06b08da8d03759a%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637977343246651645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ehEuKAf1S%2Feelf4wFuVp9DXoG2Lgqpm%2Fl1DRrDcbOb4%3D&reserved=0


 

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: 
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