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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

VALET – SLUTSPURT!
11 dagar kvar - det är nu det avgörs! Vad får vi för regering – hur stark blir
Vänsterpartiet i riksdag, landsting och i din kommun?

Hej Kamrater!
Nu är det slutspurt i valkampanjen...
Överallt i länet jobbar ideella krafter för en annan
och bättre politik. Vi delar flygblad, vi knackar dörr,
vi möter massor av människor i våra valstugor och
vi gör skillnad.
Trots att många är trötta, har gett allt - höjer vi
takten ett snäpp till, vi ger järnet de dagar som
återstår. För aldrig förr har så många väljare angett
att de är osäkra, det är en så pass stor grupp att de
kan avgöra valet.
Vi ska inte underskatta vårt budskap, "Inga vinster i
välfärden" - har blivit ett begrepp som numera är självklart att föra på tal när utfrågarna grillar
politiker. "Inte till salu" är lika självklart som genialt och i veckan har flera aktioner gett bra
uppmärksamhet i press och sociala media.
Vi vet att vi är starka i Västerbotten, men vi kan bli ännu starkare. Två mandat till riksdagen
vore inte dumt och fler mandat i kommuner och landsting ger oss utrymme att förverkliga vår
politik.
Lycka till - på måndag den 15/9 firar vi
Agneta Hansson
ordförande

Planera för att få ut valsedlarna till vallokalerna på
valdagen!
Gå in på www.val.se och se vilka vallokaler som är öppna och under vilka tider på valdagen.
Klicka på ”Förtidsrösta här” i vänstra fältet, klicka därefter på ”Rösta i vallokal” uppe i menyn.
(Kom ihåg att en del av förtidsröstlokalerna även är öppna under valdagen) Precis som för
förtidsvalet så lägger valförättarna enbart ut blanka valsedlar med partibeteckningar på
valdagen. Därför måste varje partiförening själv se till att det läggs ut namnvalsedlar i
vallokalerna. Viktigt att sedlarna finns på plats redan när vallokalen öppnar.
Har ni möjlighet så är det ju alltid uppskattat och trevligt att stå och dela valsedlar utanför
vallokalerna på valdagen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Torgmöte i Umeå med Jonas Sjöstedt och Tamara Spiric
torsdag 11 september!
Torsdag 11 september så gör Jonas Sjöstedt en sista vända till Västerbotten innan valdagen
den 14 september. Jonas och Tamara talar på Rådhustorget i Umeå kl. 11:30 – 12:00. Kom lyssna och prata med våra sympatisörer och väljare.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokala aktiviteter 12 september
Den här dagen är tanken att vi genomför gemensamma aktiviteter över hela landet. Denna
dag är den stora partiledarutfrågningen i SVT på kvällen och det är två dagar kvar till
valdagen. Syftet är att påminna väljare om att vi finns, att vi inte är till salu och att de ska gå
och rösta.
Ni kan beställa röda ballonger med texten ”Inte till salu från partidistriktet. Tanken är att de
delas ut under dagen under trevliga former. Kombinera gärna med kaffe, saft m.m. Meningen
är inte att vara alltför påträngande utan att lyssna och ha ett trevligt samtal med väljare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyckade aktioner av Vänsterpartiet i Skellefteå och Umeå!
I Skellefteå spärrades ingången till Psykiatrin av med avspärrningsband med texten ”Inte till
salu!” Norran skrev:
En av Vänsterpartiets viktigaste valfråga är att offentliga verksamheter, som vård skola och
omsorg, inte ska säljas ut till privata aktörer utan istället satsa mer skattemedel mer på.
Därför genomfördes en manifestation på tisdagen.
Manifestationen var landsomfattande och gjordes på skolor, vårdinrättningar och
äldreboenden. I Skellefteå valde partiet att fokusera på psykiatriska kliniken genom att sätta
ett rödvitt avspärrningsband framför ingången till kliniken.

– Vi vill visa på konkreta saker som vi inte tycker ska säljas ut utan istället satsas på, berättar
Filip Palukka, valledare i Skellefteå.
Vårdavdelning.
För cirka ett år sedan stängdes en vårdavdelning på psykiatriska kliniken på Skellefteå
lasarett på grund av rationaliseringar. Samtidigt kommer det ständigt rapporter på att unga
vuxnas psykiska ohälsa ökar. Därför vill Vänsterpartiet i Skellefteå öppna vårdavdelningen
igen.
Hur tänker ni finansiera det?
– Det finns finansierat i vår landstingsbudget att det ska satsas på mindre vårdenheter. Vi
gör det med ett förslag på skattehöjning med 50 öre på landstingsskatten. Vi menar att
människors psykiska ohälsa inte är till salu och vi accepterar inte nedskärningar av den
psykiatriska vården, avslutar Filip Palukka.

I Umeå spärrades AB Bostadens lokaler av med avspärrningsband som uppmärksammades
av Västerbottens Folkblad.
I går spärrade Vänsterpartiet av AB Bostadens kontor Öst på stan för att visa att de inte vill
sälja ut hyresrätter. Eller spärrade av var att ta i. de sträckte fram ett band med texten ”Inte
till salu” som är partiets budskap inför valet.
-Vi vill säga att Bostaden är inte till salu, att hyresrätterna inte är till salu. Vi har också satt
upp sådana här band på andra välfärdsinrättningar, på dragonskolan, på äldreboenden. Så
länge vi är med och styr Umeå kommun så är det inte till salu, säger Tamara Spiric,
gruppledare för V i Umeå. Orsaken till att de valde AB Bostaden är den utförsäljning och som
alla partier utom vänsterpartiet sagt ja till att genomföra.

