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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets första nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa vad två ledamöter i Vänsterpartiet Skövdes styrelse har svarat på fem 
frågor om sig själva och korta referat av de två senaste medlemsmötena.

Medlemsavgift

Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem. Kontakta kassören på Annika.holmen@
gmail.com.

FEM FRÅGOR TILL STYRELSEN

Gabryjel Blom (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? För att vårt samhälle är fullt med orättvisor. 
Jag växte upp under 80-90-talen och tillhörde den första generationen i modern tid 
som fick sämre förutsättningar än sina föräldrar. Klassamhället var och är mycket 
tydligt i min vardag. Jag växte upp på en liten ort där resurserna för skolan minskade 
och där rasismen hela tiden låg under ytan. Jag är andra generationens invandrare och 
har tyvärr fått uppleva mångas attityd och vardagsrasism.

Jag tror på det rättvisa samhället där behovet är det som styr och inte vem du är eller 
hur mycket pengar du har. Jag tror på ett arbetsliv som inte ska sluta i att du dör på 
jobbet eller jobbar dig sjuk. Jag tror på alla barns lika rätt till samma förutsättningar i 
samhället. Det ska inte vara föräldrarnas plånbok som avgör hur bra din skola är eller 
vad du kan göra på fritiden.

Vägen in i Vänsterpartiet för mig var lite lång. I början på 2000-talet blev jag engagerad 
i den svenska fredsrörelsen och protesterade mot USAs anfallskrig mot Afghanistan 
och Irak. Där kom jag in till de vänsterrörelser som var engagerade. Fredsrörelsen var 
anti-rasistisk och byggde på solidaritet med världens folk, och det stämde in med mina 
grundvärderingar.

Jag var redan politiskt aktiv, men på valnatten 2010 när Sverigedemokraterna fick sina 
första mandat i Sveriges Riksdag så surfade jag in på Vänsterpartiets hemsida och blev 
medlem.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Att får partiföreningen mer aktiv och engagera fler 
att gå med i partiet. Vi har en viktig roll i Skövde då vi i decennier har haft borgerligt 
styre i kommunen och endast en stark enad opposition på vänstersidan kan klara att 
bryta den borgerliga dominansen i kommunen.
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Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag 
har du just nu? Jag är gruppledare för Vänsterpartiet i Skövdes kommunfullmäktige, 
ordinarie ledamot i Socialnämnden och ersättare till riksdagen för Vänsterpartiet.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Lojal.

Det här vet inte så många om mig. Min mormor har berättat att när jag var liten så var 
det populärt att leka cowboys och indianer. Jag valde alltid indianer istället för cowboys 
som alla andra lekte med, eftersom jag redan då stod upp för de förtryckta folken.

Mats Kristiansson (ordförande)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? I första hand för att försöka göra tillvaron 
bättre för de som har det sämst ekonomiskt, socialt, fysiskt, psykiskt och så vidare. I 
andra hand för att ha något att göra och ha olika roller i olika sociala sammanhang.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Jag vill göra arbetsinsatser utifrån vad som behövs 
med visst fokus på att skriva, planera och organisera.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Ersättare i distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Skaraborg och ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden i Skövde.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Envis. Är det något jag verkligen vill eller 
verkligen tycker är viktigt kan jag framhärda i all oändlighet och göra så många försök 
som krävs för att jag ska nå dit jag vill.

Det här vet inte så många om mig. Jag gillar hemlagrad ost, alltså vakuumförpackad ost 
som fått ligga i rumstemperatur i min lägenhet i ett eller två år eller kanske till och med 
längre. Bäst blir nog cheddarost.

Jag lärde mig inte cykla förrän jag var ungefär tolv år gammal, men de följande åtta 
åren eller så cyklade jag mycket och blev nog rätt bra på det. Exempelvis tog jag mig 
uppför branta backar trots att jag hade en oväxlad cykel, medan kompisar med växlade 
cyklar inte gjorde det.

NOVEMBER 2020

Medlemsmöte

26/11 var det medlemsmöte med bland annat val av ombud från Skövde partiförening 
och nomineringar till distriktsårs konferensen (DÅK:en) för Vänsterpartiet Skaraborg 
samt information om Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK), som till hösten för första 
gången ställer upp i kyrkovalet i Skara stift. ViSK är inte en del av Vänsterpartiet, men 
de flesta medlemmarna är vänsterpartister.

JANUARI 2021

Medlemsmöte

18/1 var det medlemsmöte med bland annat val av fler ombud från Skövde parti-
förening till distriktsårskonferensen (DÅK:en) för Vänsterpartiet Skaraborg, beslut om 



datum för vårens medlemsmöten och beslut om datum för årsmöte.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender

Mer information om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst 
information om tider och platser, som jag oftast valt att inte ta med i nyhetsbrevet. 
Det kommer också inbjudan via mejl till alla möten och andra aktiviteter. Kalendern 
uppdateras ibland med mer information och fler aktiviteter. Kalendern finns här: 
Kalender Skövde.

Medlemsmöten

23/2, 24/3, 22/4 och 17/5 är det medlemsmöte. På grund av covid-19-pandemin är 
medlemsmötena tills vidare digitala.

Årsmöte

28/3 är det årsmöte. På grund av covid-19-pandemin är årsmötet digitalt.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan ses på 
Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2021 års sammanträden äger rum dessa datum: 
29/3, 26/4, 24/5, 21/6, 28/9, 26/10 och 14/12.

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

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 något du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra under covid-19-pandemin eller motioner till 
kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Ø	Mats Kristiansson, ordförande, på mats.kristiansson.v@gmail.com

PS:

Ø	Gamla nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde kan hämtas här: Nyhetsbrev
Ø	Gamla nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skaraborg kan hämtas här: Nyhetsbrev
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