
 

 
 

 

Kära medlem, 

Vi är många som har blandande känslor efter valet och det är tungt att ta in att vi får en 

blåbrun regering. En tröst är att det ser ut att bli maktskifte i både regionen och Stockholms 

Stad och att det för första gången i Nackas historia ser svårt ut för alliansen att bilda 

majoritet. Det är ännu oklart vad detta betyder för mandatperioden men det står klart att 

Vänsterpartiets valrörelse bidragit till det historiska resultatet. Partiföreningen går frammåt i 

en tid när partiet nationellt går bakåt och det är tack vare arbetet vi har gjort tillsammans. 

 

Vi vill passa på att tacka varenda människa och aktivist i föreningen som varit med under 

valrörelsen. Från dig som "bara" är medlem, men som införlivar känslan av att vi är 

många, till dig som lagt otaliga timmar på att prata med väljare, dela flygblad och ränna i 

trapphus för att se till att vi växer. Det är inte bara fler som har röstat på oss i Nacka än i 

förra valet. Vi har också fått 23 nya medlemmar på mindre än en vecka. Det är lika många 

människor som står på planen på en fotbollsmatch. Inklusive domaren. Varmt välkomna 

ni som är nya!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Valresultat och eftervalsarbete 

Alliansen har inte längre majoritet i Nacka, 

de får bara ihop 30 av 61 mandat. 

 

Just nu är det en öppen fråga om hur 

styret kommer att se ut i Nacka. Men 

oavsett så har partierna fått förhålla sig till 

att det inte är självklart med ett 

moderatlett alliansstyre. Det i sig är en 

viktig seger för oss. Om det blir ett 

moderatlett minoritetsstyre eller om de 

lyckas köpa Mp så kommer det bli tufft 

ändå för dem att styra vår kommun om vi 

har en opposition som jobbar smart.  

 

För oss i Vänsterpartiet så har vi lyckats med vår valstrategi. Förra valet så var det med små 

marginaler vi gick miste om det fjärde mandatet. Det var i den östra valkretsen som vi låg nära 

att få det mandatet, där vi har våra starka områden som Fisksätra och Orminge. Vår enorma 

framgång i Fisksätra gav oss en tillräcklig framgång totalt för att hämta hem det mandatet. Det 

var något vi kände på oss i valrörelsen i Fisksätra där vi blev bemötta av de boende som en 

naturlig del av Fisksätra, till skillnad från de andra partierna som kom dit under valrörelsen och 

stack iväg så snart de kunde.   

Nu återstår det att ordentligt utvärdera vad vi gjorde bra och hur vi ska gå vidare. För även om 

vi är på rätt väg och fick 22,8% i Fisksätra Norra så var valdeltagandet än sämre där detta val. 

Det är kanske den här kommande mandatperiodens viktigaste uppgift att jobba med.  

Inga personröster är ännu räknade. Så vi kan bara preliminärt gratulera Lisa Rasmussen, 

Tomas Ottosson, Alena Jukic och Jan Salomonsson som ordinarie ledamöter och Johanna 

Schöier och Emma Bonér som ersättare i kommunfullmäktige för perioden 2022-2026. Det nya 

fullmäktige sammanträder 17 oktober för första gången.  

Medlemsbrevet innehåller: 

 Valresultat och eftervalsarbete 

 19 september kommunfullmäktige  

 22 september medlemsmöte 

 27 september möte för nya medlemmar 

 Valskräp 

 Stötta valfonden 



 

Formerna för eftervalsarbetet i kommunen  

Styrelsen har utsett en förhandlingsdelegation som ska sköta förhandlingar med partier, 

antingen politiskt för att komma med i en ny majoritet eller valtekniskt för oppositionsarbetet. 

Styrelsen har uppdragit åt förhandlingsdelegationen att föreslå en strategi för förhandlingarna 

och för ett eventuellt majoritetssamarbete behöver den innehålla politiska prioriteringar och 

röda linjer. Hamnar vi i politiska förhandlingar kommer styrelsen att behöva kalla till 

medlemsmöten som kan diskutera politiken, håll utkik efter kallelser.  

Förhandlingsdelegationen består av Lisa Rasmussen, Tomas Ottosson, Jan Salomonsson, 

Emma Bonér, Rolf Wasteson och Birgit Hansson. 

 

Kommunfullmäktige 19 september 
Detta fullmäktige blir sista natten med gamla gänget, Amanda Sandholm, Lisa Rasmussen, Fredrik 

Holmqvist, Tomas Ottosson och Rolf Wasteson. Dagordningen är väldigt kort och fullmäktige startar 

redan 17.00, så vi räknar med att komma hem tidigt.  

På dagordningen finns ärendet om stöd till Boo Folkets hus som har stora svårigheter med 

ekonomin efter branden. Förutom de beslutsförslag som kommer att hjälpa Boo Folkets hus en hel 

del så kommer sannolikt också debatten att handla om det är tillräckligt för att fastigheten inte ska bli 

såld till privata intressen och vad man kan göra för att förhindra det. 

 

På dagordningen behandlas också en motion från oss där vi har föreslagit att kommunen ska bli 

medlem i Cykling utan ålder. Det är en ideell verksamhet som 42 svenska kommuner deltar i, som 

ger människor på äldreboenden möjlighet att komma ut i friska luften.  

 

Kommunfullmäktige filmas och går att följa live via denna länk men start från 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Medlemsmöte 22 september 

Varmt välkommen på medlemsmöte för att 

sammanfatta och knyta ihop valrörelsen. 

Ni får träffa styrelsen och valledningen, 

vi bjuder på fika och tillsammans tittar vi 

på ett direktsänt eftervalstal av Nooshi 

Dadgostar via länk. 

 

Vad: Medlemsmöte  

Tid: 22 september kl 18.00 - 20.00  

Plats: Edinsvägen 14 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3Da0a3c05eba%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Ced91839603b64b781ec808da972aae0a%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637988506812561611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MI2u351a6rMjpTX7r%2FmEc2cs1Bn1B4I8oDMWjhHZyUM%3D&reserved=0


 
 
 

Introduktion för nya medlemmar 27 september 

Hej du som är ny i föreningen! Nu bjuder vi in till ett introduktionsmöte till Vänsterpartiet i Nacka. Vårt 

syfte med introduktionsmötet är att du ska få en bild av vad vi i Nacka gör och vad man kan göra på 

andra nivåer i partiet. Vi vill att du ska kunna finna din plats i Vänsterpartiet Nacka och idéer till 

politik och aktiviteter mottages med glädje. Föreningen är vad medlemmarna gör den till.  

 

Vad: Introduktion för nya medlemmar 

Tid: 27 september 18.00-20.00 

Plats: Edinsvägen 14 

 

Valskräp 

Under valrörelsen har man kunnat se våra lokala affisher i Nacka. Trots att de är snygga så har de 

nu spelat ut sitt syfte och vi har redan plockar ner de flesta. En del affischer har dock rivits ner av 

andra än oss och försvunnit spårlöst vilket är tråkigt på många sett men framförallt försvårar det vårt 

jobb att städa upp efter oss. 

 

Därför vill vi uppmana alla medlemmar i föreningen att vara extra uppmärksamma och hjälpa till med 

att slänga eventuella afficher som har fått fötter och ligger och skräpar någonstans. Om ni ser en 

affisch men inte har möjlighet att plocka upp den kan ni höra av er till Rolf Wasteson på 

0708384056. Tack! 

 

Såhär ser våra affischer ut om någon har missat (de finns i tre varianter): 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hitta till vår hemsida och sociala medier här:  

 

  

 

  

 

  

 

   

 
Vänsterpartiet Nacka 

Edinsvägen 14 
Nacka 131 45  

Sweden 

 

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. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3Dd079753a0a%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Ced91839603b64b781ec808da972aae0a%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637988506812561611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3fa1Nyn7yAkkIJbCQOAXBAHSDetxPqiG%2FNvJuxbWTdI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3D3996e8dc39%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Ced91839603b64b781ec808da972aae0a%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637988506812561611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s8g7pEHawb1d57f6U1xSl5OGBfl5%2B2bneyffziUD3hM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvansterpartiet.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc37af7cf7b0b42954277f9482%26id%3Da8124c9578%26e%3D88962dffc1&data=05%7C01%7C%7Ced91839603b64b781ec808da972aae0a%7Cade8eb83f4a6495786a45d1562c83397%7C1%7C0%7C637988506812561611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=57qw%2B6CNLWdbzm2XJVmOZgV4uMSFy1tiPZW0dvcI36g%3D&reserved=0

