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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets sjätte nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa om 
vad som hänt mellan 2/6 och 21/7 och vad som kommer att hända under augusti och 
resten av hösten. 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! Varför inte vara med på den 
röda lördagen 4/8 eller på torgmötet med Jonas Sjöstedt 15/8! Mer info finns här: 
Kalender Skövde.

Vi behöver också folk som:

 Ø  Bemannar vår valstuga de sista två veckorna innan valet
 Ø  Ringer människor i Skövde vi tror kan tänka sig att rösta på Vänsterpartiet de    

sista tre veckorna innan valet

Vi kommer att sitta och ringa i Vänsterpartiet Skövdes 
partilokal eller hemma hos någon. Vi kommer i första 
hand att ringa på kvällar och helger. Varje pass kommer 
att vara 2-3 timmar långt. Minst två som ringer och en 
arbetsledare kommer att vara med. Utbildning ordnas 
söndag 5 augusti på Axevalla folkhögskola.

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

Valtidning från VätterVänstern
VätterVänstern, ett nätverk av partiföreningar runt Vättern som samordnar politiken 
kring frågor som rör Vättern, har gjort en valtidning. Där står bland annat:

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
http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/


”Redan idag har vi vattenbrist i Sverige, mycket tyder på att det blir värre i framtiden. 
Då är det helt galet att låta försvaret utöka sina övningar över Vättern. Det är också ett 
enormt stort risktagande att tillåta gruvverksamhet i Norra Kärr. Vi borde göra tvärt 
om, skydda mer. Vänsterpartiet har föreslagit att dricksvatten ska bli ett riksintresse, 
så att det kan stå upp mot Försvaret som också är ett riksintresse.”

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:

 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.

JUNI 2018

Röd lördag
2/6 var det Röd lördag på Hertig Johans torg. Vi delade ut flygblad med Vänsterpartiet 
Skövdes valplattform.

Grillkväll
10/6 var det grillkväll med medlems- och styrelsemöte hos Dag och Elizabeth i 
Häggum. Vi tog bland annat beslut om förslag till budget för Skövde kommun, att 
använda en hyrd husvagn som valstuga och att göra videor med toppkandidaterna på 
kommunlistan.

Fika för nya medlemmar
27/6 var det fika med öppen diskussion för nya medlemmar och andra intresserade. 
Väldigt lyckat och en hel del som kom trots att vi förbisett att det var match i fotbolls-
VM mellan Mexiko och Sverige samtidigt.

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


JULI 2018

Röda lördagar
Under juli var det två röda lördagar: 7/7 i Södra Ryd och 21/7 på Hertig Johans torg. Vi 
delade ut flygblad med Vänsterpartiet Skövdes valplattform.

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
4/8 är det Röd lördag på Hertig Johans torg med fokus på regionpolitik. Bille Karlsson 
från Skara, etta på regionlistan, kommer att hålla tal. Vi kommer också att dela ut 
flygblad.

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

Medlemsmöte
13/8 är det medlems- och styrelsemöte.

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.

Valstuga
De två sista veckorna innan valet finns vår valstuga (en husvagn) på Hertig Johans torg. 
Åtminstone nästan alla dagar; det finns vissa planer på att köra den till ett ytterområde 
någon eller några dagar. Kom gärna förbi och visa ditt stöd!

Val
9/9 är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Glöm inte att gå 
och rösta!

Efter valet
Efter valet drar höstens aktiviter igång. Det kommer som vanligt att bli medlemsmöte 
varje månad. Vi planerar också att ha röda lördagar med flygbladsutdelning och en 
studiecirkel. Kanske blir det också något studiebesök och något temamöte med 

http://skovde.vansterpartiet.se/kalender_skovde/


inbjudna gäster. Hör gärna av dig med förslag på hur de röda lördagarna kan utvecklas, 
vad vi kan studera, var vi kan göra studiebesök och vilka vi kan ha temamöte med!

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
Annika Holmén, medlemsansvarig: Annika.holmen@gmail.com

PS: Gamla nyhetsbrev finns här: Nyhetsbrev.

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

