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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde
Här kommer årets femte nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om vad som 
hänt mellan 17/4 och 24/5 och vad som kommer att hända under juni, juli och augusti. Du är 
välkommen att vara med på mötena och de andra aktiviteterna! Kom gärna med förslag på annat 
du tycker att Vänsterpartiet Skövde borde göra!

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! Varför inte vara med och dela ut flygblad på en Röd 
lördag under sommaren. Vi kör 2/6, 7/7 och 21/7. Mer info finns här: Kalender Skövde.

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden
Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också ses på Öppna 
Kanalen Skövde. Resten av 2018 års sammanträden äger rum dessa datum:

• Onsdag 20 juni
• Måndag 24 september
• Måndag 15 eller 29 oktober
• Måndag 26 november
• Måndag 10 december

Vänsterpartiet Skövde har två platser i kommunfullmäktige. Mer information finns här: Skövde 
kommunfullmäktiges sammanträden.

APRIL 2018

Debatt om äldrefrågor
17/4 deltog Dag Fredriksson i en debatt om äldrefrågor. Vi betonade nödvändigheten av att minska 
arbetstiden i äldrevården för en bättre vård och arbetsmiljö, nöjdare vårdtagare och anställda 
samt att det blir lättare att rekrytera. En viktig fråga var även den om gratis kollektivtrafik för 
pensionärer. Vi framförde att vi i vår valplattform kommer att föreslå gratis kollektivtrafik för alla 
över 65 år medan de flesta andra partier var tveksamma till det.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34rnlVMDteqgdxtXTXhyOhLnPOUO7v5VuQEPHdo4e-VpHjg/viewform?c=0&w=1
http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/


Röd lördag
28/4 var det Röd lördag på Hertig Johans torg 
med utdelning av flygblad om 1 maj-firandet i 
Skövde och Falköping. Vi blev av med nästan alla 
av de 100 flygblad vi hade när vi började. 

Tror det är en av de absolut mest lyckade röda 
lördagarna vi haft sett till antalet utdelade 
flygblad. Åtminstone sedan jag engagerade mig 
mer i Vänsterpartiet för drygt tre år sedan.

MAJ 2018

1 maj-firande
Under årets 1 maj-firande i Skövde hölls tal av Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot, Bille Karlsson, 
förstanamn på regionlistan, och Gottfrid Nilsson, ordförande för Ung Vänster Skaraborg. För 
underhållningen stod Helle Malmborg och Loke. 1 maj-firandet fortsatte i Falköping med tal och 
underhålning av Helle Malmborg, Loke och Partiet. En längre artikel, bland annat med korta referat 
av talen, och fler bilder finns här: 1 maj-firande 2018.

Röd lördag
12/5 var det Röd lördag på Hertig Johans torg. Vi delade ut flygblad med utdrag från vår 
valplattform, det ena med titeln ”Går det bra för Skövde, då ska det gå bra för alla”, det andra med 
titeln ”Äldreomsorg och LSS”. Vi blev av med drygt 30 flygblad på ungefär en timme. Tycker vi kan 
vara rätt nöjda med det. Det har helt klart gått sämre under andra röda lördagar vi haft.

http://skovde.vansterpartiet.se/2018/05/02/1-maj-firande-2018/


Webbmöte med Aron Etzler och Hanna Gedin och medlems- och styrelsemöte
24/5 var det inte bara webbmöte med partisekreterare Aron Etzler och biträdande partisekreterare 
Hanna Gedin utan också medlems- och styrelsemöte. Aron och Hanna berättade om partiets 
arbete och strategier inför valet. De svarade också på frågor från de som tittade. På medlems- och 
styrelsemötet gjorde vi bland annat detta: fördelade ansvarsområden och beslutade att använda 
en husvagn som valstuga.

Förslag till budget för Skövde kommun
Arbetet med Vänsterpartiet Skövdes förslag till budget för kommunen 2019-2021 pågår. Av 
verksamheternas underlag framgår att ekonomin är ansträngd på flera håll, och vi tycker att det 
får vara nog med de neddragningar alliansen kallar effektivisering. Alliansen tar inte ansvar för den 
situation man satt kommunen i utan fortsätter att urskillningslöst dra på kommunen ytterligare 
kostnader och lägger bördan på verksamheterna att spara in. Vi har därför landat i att det krävs en 
höjning av kommunalskatten för att kunna ge Skövde kommuns invånare en välfärd värd namnet.

Vi vill också begränsa investeringarna på Billingen, stänga flygplatsen och gå ner från tre till två 
kommunalråd. Detta ger utrymme för bland annat satsningar på fria pedagogiska luncher för 
personalen inom förskolan, fri kollektivtrafik för personer över 65, försök med 6 timmars arbetsdag 
inom äldreomsorgen och ytterligare specialpedagoger i grundskolan.

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.

Röda lördagar
Under sommaren kommer vi att ha tre röda lördagar: 2/6 på Hertig Johans torg , 7/7 i Södra Ryd 
och 21/7 på Hertig Johans torg. Vi kommer att dela ut flygblad och kanske göra något mer.

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

Valupptakt i Vänersborg
11-12/8 är det valupptakt på Nordkroken i Vänersborg.

Torgmöte med Jonas Sjöstedt
15/8 är det torgmöte med Jonas Sjöstedt på Hertig Johans torg kl. 11-15. 

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? Har du idéer till valkampanjen? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com
Isabell Ankarström, medlemsansvarig: isabell.ankarstrom@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

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

