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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde
Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om vad som hänt 
hittills under april och vad som kommer att hända resten av april samt under maj, juni och augusti. 
Nästa viktiga sak som händer är förstås firandet av första maj. Kom och var med! Ta med dig så 
många du kan! I år ska vårt tåg vara längre än någonsin!

Enkät
Påminner om enkäten där den övergripande frågan är: Vad kan och vill du göra i valet 2018? Om 
du inte redan svarat vore det bra om du gjorde det. Det skulle hjälpa oss i styrelsen mycket när vi 
planerar valkampanjen. Enkäten finns här: Vänsterpartiet Skövde frågar.

Valkampanj
Vi hoppas som sagt att du kan och vill vara med under kampanjen inför valet 9/9. Du behöver inte 
ta på dig mycket. Varje liten insats är viktig! Kom på ett möte om du är sugen på detta!

APRIL 2018

Utbildning för valarbetare
3/4 var det utbildning i Skövde Stadshus för ett 50-tal vänsterpartister från Skaraborg som tänker 
deta i Vänsterpartiets valkampanj. Utbildningen leddes av Grayson Lookner, som varit Bernie 
Sanders kampanjorganisatör. Tips från Grayson om hur man övertygar väljare varvades med 
diskussioner och övningar i smågrupper. Stoppet i Skövde var det första på en turné där Grayson 
kommer att besöka Vänsterpartiets alla 22 partidisktrikt. Hela turnéplanen och mer info finns här: 
Kampanja som Bernie Sanders. Sista stoppet är i Borås 26/4. En intervju med Grayson finns här: 
”Trump är ett symptom av ett mycket större problem”.

Röd lördag
7/4 var Röd lördag i Södra Ryds centrum 
apropå att dubbleringen av det allmänna 
tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper, 
som Vänsterpartiet drivit igenom i 
budgetförhandlingarna med regeringen, 
började gälla 1 april. Läs mer här: Från och med 
idag dubbleras tandvårdsbidraget. Vi delade 
ut flygblad och tandborstar, bjöd på fika och 
pratade med folk. Man kan nog se detta som 
valupptakt för Vänsterpartiet Skövde. Nu kör 
vi för fullt fram till valet! Tycker som nye vice 
partiledaren Nooshi Dadgostar att vi satsar mot 
tvåsiffrigt!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34rnlVMDteqgdxtXTXhyOhLnPOUO7v5VuQEPHdo4e-VpHjg/viewform?c=0&w=1
http://zetkin.org/att2018/
http://www.internationalen.se/2018/04/trump-ar-ett-symptom-av-ett-mycket-storre-problem/
http://www.vansterpartiet.se/idag-infor-dubblerat-tandvardsbidrag
http://www.vansterpartiet.se/idag-infor-dubblerat-tandvardsbidrag


Möte med Lärarförbundet
10/4 var det öppet möte med Lärarförbundet. Vi ville dels få reda på mer om hur vi kan bidra till 
att förskolor, skolor och fritidshem i Skövde fungerar bättre, dels få idéer till vår lokala valplattform.

Medlems- och styrelsemöte
18/4 var det medlems- och styrelsemöte. Vi pratade framför allt om valkampanjen, bland annat 
om valplattformen och om att göra program till Skövde lokal-tv.

Valskola
22/4 var det valskola på Axevalla Folkhögskola. Tobias Sandberg, ersättare i partistyrelsen, höll i 
utbildningen, som innehöll många konkreta tankar om hur årets valkampanj ska bedrivas.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender
Mer info om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst info om tider och platser, 
som jag oftast valt att inte ta med i nyhetsbrevet. Kalendern uppdateras ibland med mer info och 
fler aktiviteter. Kalendern finns här: Kalender Skövde.

Röd lördag
28/4 är det Röd lördag på Hertig Johans torg. Vi kommer att dela ut flygblad om 1 maj. Var gärna 
med eller kom förbi och visa ditt stöd!

1 maj-firande
1/5 firas århundradets 1 maj med Vänsterpartiet Skaraborg i Skövde. Tåget går från Helenaskolan 
till Hertig Johans torg. Där blir det tal av Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot, Bille Karlsson, 
förstanamn på regionlistan, och Gottfrid Nilsson, ordförande för Ung Vänster Skaraborg, samt 
underhållning av Helle Malmborg och Loke.

1 maj-firandet fortsätter i Amfiteatern (Plantis) i Falköping, där Helle Malmborg, Loke och Partiet 
kommer att underhålla. Samåkning kommer att ordnas.

Facebookeventet finns här: 1 Maj i Skövde och Falköping. Markera om du kommer! Bjud in 
kamrater! Dela eventet!

Vasiliki Tsouplaki. Helle Malmborg.

http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/
https://www.facebook.com/events/164850164223591


Medlems- och styrelsemöte
24/5 är det medlems- och styrelsemöte. Doris Andersson från ABF kommer för att presentera sig, 
lyssna och berätta om hur ABF kan stötta vår verksamhet. Vi bjuder i vanlig ordning på fika. 

Grillkväll
10/6 är det grillkväll hos Dag och Elizabeth i Häggum.

Valupptakt med Jonas Sjöstedt
18/8 är det valupptakt med direktsändning via webben med Jonas Sjöstedt.

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med något speciellt i nästa 
nyhetsbrev? Vill du hjälpa till på 1 maj? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

mailto:mats.kristiansson.v@gmail.com
http://skovde.vansterpartiet.se/nyhetsbrev/

