ALARM

NR. 6 – 2014

Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Den 17 augusti är det dags för Jonas Sjöstedts sommartal. I år kommer vi att hålla till i
Döbelns park i centrala Umeå. Döbelns park är den äldsta parken i Umeå och har
under lång tid varit en kulturpark med musikuppträdande och teater.
Program:
12:00 – 12:45 Teljenäs & Roth
Folkmusik och gammal sving. Torbjörn Näsbom, Svante Lindroth och Göran Teljebäck.
12:45 – 13:30 Whisker
Sjumannabandet levererar spelglädje och ett sväng ingen kan stå stilla till.
13:30 – 13:50 Tal av Tamara Spiric (V), kommunalråd i Umeå.
14:00 – 14:30 Jonas Sjöstedts sommartal.
14:30 – 15:15 Musikgruppen Väärt spelar.
15:15 – 16:00 Grammisvinnarna Linda Pira, Stor och Salla spelar.
Hoppborg för alla barn! Integrationsföreningen PREI säljer mat från olika kulturer.

Varmt välkomna!

Beställ vårt regionala valmaterial
Vänsterpartiet Västerbotten tar fram en folder om vår politik på länsnivå, landsbygdsfrågor
m.m. Dessutom en om vår hälso- och sjukvårdspolitik och en om vår syn på
inlandssjukvården. Samtliga som korta foldrar.
Partidistriktet har även tagit fram regionala valaffischer som kan beställas, se nedan.
Vi kommer inte ta ut någon annan ersättning för materialet än fraktkostnaden. Ni kan komma
in och hämta vårt regionala material direkt på distriktsexpeditionen eller beställa på
vasterbotten@vansterpartiet.se.

Distriktsexpeditionen:
Lennart Arvidsson 070-204 38 51, Bore Sköld 070-654 86 83

Vänsterpartiets-

INLANDSBANETURNÉ
Tisdag-onsdag 19-20 augusti genom Västerbotten

Tisdag 19 augusti
Kl. 08:30 Avresa med bil från Arvidsjaur mot Sorsele.
Kl. 09:15 Besök hos en lokal företagare i Sorsele.
Kl. 10:00 Torgmöte utanför Coop.
Kl. 11:30 Bil till Blattnicksele, lunch och samtal med 2-3 lokala entreprenörer
Kl. 13:15 förflyttning till Sandsjön där 2 företagare visar upp sina verksamheter, kaffe.
Kl. 15:15 Avfärd med Inlandsbanan från Sandsjönäs mot Storuman
Kl. 16:00 – 18:00 Torgmöte i Storuman.
Kl. 19:00 Offentligt kvällsmöte i Storuman
Övernattning för de som ska vidare till Vilhelmina.
Onsdag 20 augusti
Kl. 08:30 avresa från Storuman till Vilhelmina med bil. Ev. lunch Vilhelmina norra.
Aktiviteter hela dagen i Folkets Husparken
Kl. 19:00 FARVÄLFÄRDS-CABARÉN, RISKFRITT på Folkets Hus.

Hör av dig till distriktsexpeditionen om du är intresserad av delta på resan och aktiviteterna.
Viktigt eftersom det bl.a. handlar om att samordna resorna. 070-204 38 51.

