
Skövde 2018-08-20

Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets sjunde nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa 
om vad som hänt mellan 4/8 och 19/8 och vad som kommer att hända under resten 
av augusti och september. 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 vill och kan vara med under kampanjen inför valet 9/9. Du 
behöver inte ta på dig mycket. Varje liten insats är viktig! Vi behöver bland annat folk 
som:

 Ø  Bemannar vår valstuga
 Ø  Ringer människor i Skövde vi tror kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet
 Ø  Delar ut Vänsterpartiet Skövdes valplattform i brevlådor

Planen är att valstugan ska vara bemannad 27/8-8/9 kl. 10:00-18:00. Utgångspunkten 
är att varje pass är två timmar långt, men vill man göra kortare eller längre pass går det 
förstås också bra. Det kommer alltid att vara minst två personer i valstugan när den är 
bemannad.

Vi kommer att sitta och ringa i Vänsterpartiet Skövdes 
lokal dessa dagar och tider:

 Ø  27-30/8 kl. 18:00-20:00
 Ø  2/9 kl. 16:00-18:00
 Ø  3-6/9 kl. 18:00-20:00

Minst två som ringer och en arbetsledare kommer att 
vara med.

Hör av dig om du vill bemanna valstugan, ringa, dela ut valplattformen eller bidra på 
något annat sätt under valkampanjen!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34rnlVMDteqgdxtXTXhyOhLnPOUO7v5VuQEPHdo4e-VpHjg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc34rnlVMDteqgdxtXTXhyOhLnPOUO7v5VuQEPHdo4e-VpHjg/viewform?c=0&w=1


AUGUSTI 2018

Röd lördag med Bille Karlsson
4/8 var det Röd lördag på Hertig Johans torg med fokus på regionpolitik. Bille Karlsson 
från Skara, etta på regionlistan för Skaraborg, höll tal. Hon sa bland annat:

”Idag står Vänsterpartiet på torg runt om i Västra Götaland för att berätta om hur vi 
tänker oss att kunna förbättra arbetsvillkoren för personalen inom vården.

Vi kan läsa i tidningen nästan varje dag nu om hur personalen kämpar och sliter för 
att få det att fungera. Det handlar om att ofta jobba dubbla pass för att det inte finns 
någon personal att tillgå. Det handlar om att ständigt ha pressen på sig att inte räcka 
till. Det handlar om att behöva ta in bemanningspersonal som kostar en massa pengar 
som inte finns.”

En kort rapport, hela Billes tal och en länk till en video med argument för 6 timmars 
arbetsdag finns här: Röd lördag med fokus på regionpolitik.

Medlemsmöte
13/8 var det medlems- och styrelsemöte. Vi pratade framför allt om valkampanjen.

Torgmöte med Jonas Sjöstedt
15/8 var det torgmöte med Jonas Sjöstedt på Hertig Johans torg. Han sa bland annat: 

”Det är bara ett par veckor kvar så ska vi bestämma tillsammans vilken sorts land Sve-
rige ska vara. För det är det som det här valet handlar om. Och vi vet, vi i Vänsterpartiet, 
vi vet vilket land vi vill att Sverige ska bli och vilket land vi vill att Sverige ska vara.

Vi vill att vi ska vara ett jämlikt samhälle där klyftorna mellan människor inte växer utan 
där det faktiskt är så att barn oavsett i vilken stadsdel de bor, oavsett i vilket hem de 
växer upp har samma möjligheter, har samma chanser. Vi vill inte ha ett samhälle där 
ens hälsa eller livslängd beror på att man har mindre pengar, en usel pension, eller ett 
arbete som sliter ner en.”

http://skovde.vansterpartiet.se/2018/08/05/rod-lordag-fokus-pa-regionpolitik/


Kristian von Svensson och Browsing Collection uppträdde. En video med Jonas tal och 
uppträdandena finns här: Jonas Sjöstedt i Skövde. Fler bilder finns här: Torgmöte med 
Jonas Sjöstedt.

Valaffischer
16/8 monterade vi valaffischer. 19/8 satte vi upp dem på 20 olika platser i Skövde 
kommun.

Valupptakt med Jonas Sjöstedt
18/8 var det valupptakt med direktsändning via webben med Jonas Sjöstedt. Så här 
skriver Jonas bland annat i ett brev efter valupptakten:

”Vilken valupptakt det blev! Att så många från alla olika delar av landet deltog är ett 
styrkebevis. Vi är många nu, som är redo att ta fajten för mer jämlikhet. Det kommer 
vara svårt att undvika att träffa en vänsterpartist i valrörelsen 2018.”

Hela talet kan ses här:  Valupptaktstal av Jonas Sjöstedt. Hela talet kan läsas här: Vi har 
ett ansvar att vinna.

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.

Kampanjdag om sjukförsäkring
23/8 är det gemensam kampanjdag kring en sjukförsäkring att lita på.

Valstuga
De två sista veckorna innan valet finns vår valstuga på Hertig Johans torg. Åtminstone 
nästan alla dagar; det finns vissa planer på att köra den till ett ytterområde någon eller 

https://www.facebook.com/vansterpartietskovde/posts/1738068646261972
http://skovde.vansterpartiet.se/2018/08/15/torgmote-med-jonas-sjostedt/
http://skovde.vansterpartiet.se/2018/08/15/torgmote-med-jonas-sjostedt/
https://www.facebook.com/vansterpartiet/videos/302411563674699/
https://www.vansterpartiet.se/vi-har-ett-ansvar-att-vinna/
https://www.vansterpartiet.se/vi-har-ett-ansvar-att-vinna/
http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/


några dagar. Kom gärna förbi och visa ditt stöd!

Besök av kandidater på riksdags- och regionlistan
1/9 kommer Martin Johansson, tvåa på riksdagslistan för Skaraborg,  och Erik 
Kyrkander, tvåa på regionlistan för Skaraborg, till Skövde.

Martin Johansson. Erik Kyrkander.

Kampanjdag om sex timmars arbetsdag
1/9 är det gemensam kampanjdag kring sex timmars arbetsdag.

Kampanjdag om högkostnadsskydd i tandvården
8/9 är det gemensam kampanjdag kring högkostnadsskydd i tandvården.

Valvaka
9/9 är det valvaka på Scandic Billingen.

Medlemsmöte
13/9 är det medlems- och styrelsemöte.

LOKAL FÖR ALLA

Vänsterpartiet Skövdes lokal ligger på Björkvägen 23 vid Laketorget på Östermalm, 
närmare bestämt i källaren på gaveln. Vägbeskrivning finns här: Lokal.

Om du vill använda lokalen till någon aktivitet, till exempel politisk fika, temakväll, 
studiecirkel eller motionsskrivning, kontakta någon i styrelsen. Detsamma gäller om 
du bara vill kolla på lokalen när det inte är möte. Vår lokal är till för alla medlemmar i 
Vänsterpartiet!

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 

http://skovde.vansterpartiet.se/lokal/


datum:

 Ø  Måndag 24 september
 Ø  Måndag 15 eller måndag 29 oktober
 Ø  Måndag 26 november
 Ø  Måndag 10 december

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

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med 
något speciellt i nästa nyhetsbrev? Har du förslag, till exempel på motioner till 
kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Mats Kristiansson, ordförande: mats.kristiansson.v@gmail.com
Annika Holmén, medlemsansvarig: Annika.holmen@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

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

