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Nyhetsbrev
från Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets åttonde nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde. I det kan du läsa 
om vad som hänt mellan 27/8 och 9/8 och vad som kommer att hända under resten av 
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!

Nyhetsbrev från Jonas

Citerar det senast nyhetsbrevet från Jonas Sjöstedt så att även de som inte får det kan 
läsa:

Hej.

Nu är valet över och precis som vi hade hoppats gick Vänsterpartiet starkt framåt. 
Det är en rejäl framgång för alla som vill se ett bättre och jämlikare Sverige. Det 
är till stor del er förtjänst, alla ni fantastiska valarbetare som lagt ner timma efter 
timma på att jobba för en röd valseger. 

Trots att jag inte kan tacka er alla personligen vill jag göra ett försök: Tack till dig 
som delat flygblad på torget. Tack till dig som gått till ringstugan och övertygat 
väljare om att rösta V. Tack till dig som tagit debatten på nätet och i fikarummet. 
Tack till dig som gett uppmuntrande hejarop i sociala medier, eller som har kommit 
fram och sagt hej på möten runt om i landet. Det hade aldrig gått utan er. Den här 
valrörelsen har gång på gång visat hur starka vi är tillsammans.

Väljarna har den här mandatperioden kunnat se att vi fått igenom massor av bra 
politik och vi har haft en fantastisk valrörelse med mängder av människor som har 
strömmat till för att få vara med och förändra Sverige, bort från ökade klyftor och 
rasistiska strömningar. Väljarna har nu sagt att de tycker om att vi står fast vid våra 
värderingar.

Det kommer vi fortsätta med. Tillsammans bygger vi vidare på den folkrörelse som 
denna valrörelse visat att vi är. För vi är en kraft att räkna med och vi är vår tids 
vänsterrörelse. Nu gäller det att hålla i och rekrytera ännu fler medlemmar!

Allt gott,
Jonas.

Surfa till sidan Prenumerera på Vänsterpartiets nyhetsbrev om du vill prenumerera på 
nyhetsbrevet.

https://www.vansterpartiet.se/prenumerera-pa-vansterpartiets-nyhetsbrev/


AUGUSTI OCH SEPTEMBER 2018

Rapporter och bilder från valstugan

27/8. Första dagen i valstugan. Det gick över förväntan, tycker jag. De första fyra 
timmarna pratade vi med uppskattningsvis 100 personer. Sedan kom regnet. Då blev 
det betydligt färre samtal.

Det blev många givande diskussioner med både sympatisörer och meningsmotstån-
dare.

Vi pratade också med ett antal skolelever som fått i uppgift att ställa frågor till de olika 
partierna på Hertig Johans torg.

28/8. Andra dagen i valstugan. Inte lika intensivt som de fyra första timmarna igår, men 
vi pratade nog med kanske 70 personer under dagen.

Några tvekade mellan V och S och ville veta varför de skulle rösta på V. Tror jag 
lyckades övertyga dem. De tog i alla fall våra valsedlar och sa att de skulle rösta på V.

29/8. Tredje dagen i valstugan. Blir bara en 
bild idag.

30/8. Fjärde dagen i valstugan. Klart bästa 
dagen hittills. Tror vi pratade med åtmins-
tone 150 personer.

Dagens bild föreställer en cool tjej som 
älskar Vänsterpartiet.



Alla som har en valarbetarjacka rekommenderas att gå omkring på stan med den. Man 
får kontakt med sympatisörer hela tiden. Ett V-märke fungerar förstås också ganska 
bra.

31/8. Femte dagen i valstugan. Regn hela 
tiden och därmed inte så många samtal. 
Däremot flera långa samtal. Kanonbra med 
en husvagn en dag som denna!

En av de vi pratade med var läkare och 
medlem i katolska kyrkan. Han har gjort 
väldigt mycket för utsatta människor, bland 
annat tiggare och flyktingar. Han sa sig 
egentligen vara opolitisk men skulle i alla 
fall rösta på Vänsterpartiet.

En annan av de vi pratade med hade gått runt i alla valstugor och bedömt hur mycket 
de som stod där kunde om lantbrukares situation. Vi fick näst högst betyg. Bara SD fick 
bättre betyg.

1/9. Sjätte dagen i valstugan. Besök av Martin Johansson, tvåa på riksdagslistan för 
Skaraborg. Och av bilderna nedan att döma av Jonas Sjöstedt. Eller ...

2/9. Sjunde dagen i valstugan. Väldigt dött 
på Hertig Johans torg på förmiddagen. Inte 
konstigt dagen efter matfestivalen. Det var 
dessutom Friskvårdens dag på Billingen.

Vi åkte ut till Ryds centrum och 
kampanjade vid busshållplatsen istället. 
Viktigt att visa sig där vi nog har flest 
sympatisörer. Det blev flera givande 
samtal.

På eftermiddagen var vi tillbaka på Hertig Johans torg. Det var nästan lika dött som 
på förmiddagen. Vi lade ner tidigt. Bättre att vila upp sig några timmar och ta nya tag 



imorgon.

3/9. Åttonde dagen i valstugan. Blir bara 
några bilder idag.

4/9. Nionde dagen i valstugan. Blir bara 
några bilder idag också. Tar nya tag 
imorgon.



5/9. Tionde dagen i valstugan. Det känns som att vi har verklig medgång just nu.

Alltfler dricker kaffe hos oss. Idag bryggde vi ett antal kannor och köpte två liter mjölk. 
Det har bara behövts en liter mjölk de andra dagarna.

Det är förstås inte så förvånande med tanke på att vi har bäst kaffe av alla valstugor 
enligt en väldigt opartisk undersökning utförd av en person ... Faktum är dock att flera 
berömt vårt kaffe. Vi erbjuder för övrigt även te för de som vill ha det.

Dessutom tycks till och med moderater börja komma till besinning. Vi pratade i alla fall 
med en kvinna som just lämnat Moderaterna och seriöst verkade överväga att rösta på 
Vänsterpartiet. Hon tog i alla fall vårt material och satt och läste i det både länge och 
väl på en parkbänk.

6/9. Elfte dagen i valstugan med två nya medarbetare: en nybliven medlem (till vänster) 
och en från Ung Vänster (till höger).



Mannen till vänster på bilden trodde först 
att papp-Jonas var en levande människa.

7/9. Tolfte dagen i valstugan. Känns som 
den klart intensivaste dagen hittills. Tror vi 
pratade med en bra bit över 200 personer.

En indikation på att det stämmer är att det 
redan när vi kom till valstugan kvart i tio 
stod flera grupper med elever som ville 
intervjua oss. Det har det inte gjort någon 
annan dag. Sedan var det full fart hela 
förmiddagen. Det tog några timmar innan 
vi lagt ut allt material. Papp-Jonas kom inte 
ut förrän strax före tolv.

En annan indikation på att det stämmer är att det gick åt ungefär 50 pappmuggar 
under dagen. Vi försökte köpa fler pappmuggar på Hemköp, men där var de slut. 
I alla fall alla som inte var muggar för barnakalas. Vi köpte istället alla användbara 
pappmuggar på Flying Tiger, närmare bestämt alla som inte var partymuggar. De 
räcker kanske imorgon, men det känns inte helt osannolikt att fler kan behöva köpas. 
Frågan är vart vi vänder oss då ...

Dessutom köpte vi sista paketet av kaffesorten vi använt på Hemköp. Får väl bli inköp 
av en annan sort imorgon om det tar slut ...

Och jättepåsen med godis vi köpte igår eftermiddag och helt säkert trodde skulle räcka 
både idag och imorgon är nästan slut. Fyller inte Hemköp på med mer av de sorter vi 
använt hittills får det bli andra sorter när vi handlar mer godis imorgon förmiddag ...



8/9. Trettonde och sista dagen i valstugan. 
Blir bara några bilder idag.

Valvaka
9/9 var det valvaka på Scandic Billingen.

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.

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


Medlemsmöte
20/9 är det medlems- och styrelsemöte. Vi kommer bland annat att bestämma datum 
för höstens möten och andra aktiviteter.

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 
datum:

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

Vänsterpartiet Skövde har i och med det senaste valet utökat antalet platser 
i kommunfullmäktige från två till tre. 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 eller vad vi kan studera under hösten? 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/lokal/
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
http://skovde.vansterpartiet.se/skovde-kommunfullmaktiges-sammantraden/
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