
Skövde 2019-06-25

Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets fjärde nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 1/5 och 16/6 2019 och när höstens första möte är.

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!

MAJ 2019

1 maj
1 maj var det sedvanligt firande med demonstrationståg, 
tal av Jessica Thunander (riksdagsledamot), Eva Olofsson 
(regionråd) och Lovisa Karlsvärd (Ung Vänster) samt 
underhållning av Jan Hammarlund. En längre artikel och 
fler bilder finns här: 1 maj 2019

Webbmöte
8/5 var det webbmöte med Jonas Sjöstedt, som talade om valet till Europaparlamen-
tet.

Röd lördag
11/5 var det Röd lördag på Hertig Johans torg med utdelning av flygblad om försvar av 
strejkrätten.

Medlems- och styrelsemöte
16/5 var det medlems- och styrelsemöte med besök av Hyresgästföreningen.

Valkampanj
17-25/5 var det valkampanj inför valet till Europa-
parlamentet med bord och vissa dagar tält i 
Kyrkparken.

http://skovde.vansterpartiet.se/2019/05/02/1-maj-2019/


Ung Vänster manifesterade när Jimmie Åkesson 
var på besök.

Grillkväll
16/6 var det grillkväll hos Dag och Elizabeth i Häggum.

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.

Medlems- och styrelsemöte
22/8 är det medlems- och styrelsemöte.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. 2019 års resterande sammanträden äger rum dessa 
datum:

 Ø  Tisdag 24 september
 Ø  Tisdag 15 oktober
 Ø  Tisdag 29 oktober
 Ø  Tisdag 26 november
 Ø  Tisdag 10 december

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/


ÅTERKOPPLING

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 eller hur vi kan utveckla Röd lördag? Ta kontakt med:

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

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

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

