
 

 
 
 

 

Bara den senaste veckan har hundratals nackabor nåtts via vår lokala ringstuga, tiotusen har 

fått antingen Rött eller Röda Nackabladet i brevlådan och igår satt Alena och Lina El Yafi i 

rundabordsamtal med tio förstagångsväljare i Fisksätra Folkets hus. Dessa sista dagar av 

valrörelse kan vara de mest avgörande och alla beshövs in i det sista. Det här extrautskicket 

informerar om hur du kan engagera dig fram tills valdagen och påminner om livet som kommer 

efter den 11 september.   

 

Medlemsbrevet innehåller 

 Valsedelsutdelning 

 Valvakan i Ektorp 

 Stötta valfonden 

 9 september, konstrunda mot fascism 

 22 september medlemsmöte  

 

 

Alena Jukic och Lina El Yafi pratade politik 

över pizza med förstagångsväljare.  

 

Larsa Sandström håller ringstugan öppen i 

Ektorp. 

 
 



 

Valsedelsutdelning 

Under själva valdagen är vi många som kommer att arbeta med att dela ut valsedlar utanför 

vallokalerna runt om i Nacka - men vi behöver bli fler. Det finns sammanlagt tjugotvå vallokaler 

i kommunen och målsättningen är att bemanna samtliga mellan 8.00 och 20.00 på valdagen. 

Vi försöker schemalägga 1-2 h arbetspass och vi tillgodoser önskemål om tidpunkt så gott vi 

bara kan.  

 

Om det inte passar dig att stå och dela ut kanske du istället vill vara del av stöttegruppen som 

åker runt i bil och för att se till att valsedelutdelarna har kaffe i muggarna, får hejarop och 

påfyllning av material. Har du till och med tillgång till bil vore det strålande! 

Anmäl intresse för att  valsedelsutdela direkt till Birgit Hansson på 0709501748 eller på 

birgithansson2008@live.se  

  

 

Välkomna på valvaka!  

Vi är många som har bidragit med stort och smått i kampanjandet och valarbetet och det 

måste firas. På valdagen samlas vi därför 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. 

Det går utmärkt att dyka upp spontant men om du vet med dig redan nu att du kommer får du 

gärna anmäla det till nacka@vansterpartiet.se. Vill du komma tidigt och hjälpa till att pynta 

lokalen eller bidra på något annat sett? Anmäl intresse till Rolf Wastesson 0708384056 eller 

Cissi Nyman 0720035213 

 

Plats: Edinsvägen 14 

När: Söndag 11 september 

Tid: 20.00  

 

Tjuvkika på valvakemenyn nedan: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valfonden behöver ditt stöd 

Har du haft svårt att avvara tid under 

valrörelsen men har möjlighet att bidra 

ekonomiskt? Föreningens utgifter har varit 

extra stora under valrörelsen och 

ekonomiska bidrag, litet som stort, 

mottages med stor tacksamhet.  

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. 



 

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 

 

 

22 september medlemsmöte 

Vi har dubblerat medlemsantalet sedan valet 2018 och det är dags att planera en träff så nya 

och gamla medlemmar får chans att lära känna varandra.  Valledningen kommer sammanfatta 

och gå igenom valrörelsen, styrelsen kommer ge info om kommande period, det kommer 

finnas fika och tilltugg och som en punkt på mötet kommer ett direktsänt eftervalstal av Nooshi 

Dadgostar att sändas över nätet via en länk. 

 

Mer information om medlemsmötet kommer senare men save the date!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3D7c7869afcd%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Cca00651276d74af02ef008da91babf04%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637982528500528093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uof%2BDWWR64EMc5txlAcWL%2F8IWYCSMuDP6OrTgNKJalk%3D&reserved=0


 
 

 

Hitta till vår hemsida och sociala medier här:  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

Vänsterpartiet Nacka 

Edinsvägen 14 

Nacka 131 45 

Sweden 

 

 

Maila oss: 

nacka@vansterpartiet.se 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3De28452d1f9%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Cca00651276d74af02ef008da91babf04%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637982528500528093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZEOlzugzT1ZDajzu%2Bb2Wc3lzYVMSvkS0gXxbrF5r5To%3D&reserved=0
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