ALARM

x.tra – 2014

Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

11,9 PROCENT FÖR VÄNSTERPARTIET I VÄSTERBOTTEN!
VÄNSTERPARTIET ÄR NÄST STÖRSTA PARTI I 9 AV LÄNETS 15
KOMMUNER, EN ÖKNING MED 3,9 PROCENT I EU-VALET.
VÄSTERBOTTEN ÄR ÅTERIGEN VÄNSTERPARTIETS STARKASTE
FÄSTE I LANDET.
Framgångarna för oss grumlas naturligtvis av Sverigedemokraternas och de övriga
europeiska rasisternas framgångar.
Men förutsättningarna för Vänsterpartiet att göra ett kanonval i höst är goda. Det kräver dock
stora arbetsinsatser av många medlemmar. Vänsterpartiet har inga stora ekonomiska
tillgångar som kan användas i valrörelsen. Vi är däremot ett parti som hela tiden växer. Idag
är vi mer än 700 medlemmar i länet, vi har aldrig varit fler. Det är medlemmarna som är vår
styrka. Målsättningen måste vara att möta så många Västerbottningar som möjligt i ett
samtal om vad vi vill som parti. Det kan vi börja med redan under sommarens många
marknader och mässor.

Glöm aldrig att det finns ett starkt folkligt stöd för våra värderingar
och vårt huvudbudskap

- Inte till salu!

19-20 augusti -en ny turné längs Inlandsbanan med Vänsterpartister. Stopp på flera
orter med evenemang. Hör av dig till distriktsexpeditionen om du vill veta mer och
vara med och hjälpa till. Mer information kommer i nästa Alarm.

Distriktsexpeditionen: 090-13 66 11, 090-13 66 03 eller 070-204 38 51

Nominera till Landstingets nämnd för funktionshinder och
habilitering!
Distriktets valberedning vill ha in nomineringar senast den 8 juni. Nomineringar skickas till
asa.backstrom@umea.se

Marknader/festivaler under Juni/Juli i länet.
Marknader och festivaler är ett bra tillfälle att möta många väljare. På flera av nedanstående
marknader har partiföreningarna på orten en planering för aktiviteter. Hör av dig till resp.
partiförening eller distriktsexpeditionen om du är sugen på att delta. En rolig och värdefull
uppgift att delta i under sommaren.

JUNI
7/6
14-15/6
14-15/6
14-15/6
27-29/6

Malå marknad. V Malå deltar
Obbola marknad
Robertsfors marknad
Sorsele marknad
Storumandagarna (V Storuman på plats)

JULI
1-3/7
5-6/7
10-12/7
11-13/7
11-13/7
14-16/7
18-19/7
18-21/7
25-27/7

Burträsk sommarmarknad
Bjurholmsdagarna
Trästockfestivalen Skellefteå (Ung Vänster o Vänsterpartiet på
plats)
Vännäsdagarna (V Vännäs deltar och bl.a. Jonas Sjöstedt och
Agneta Hansson)
Vilhelmina marknad
Dorotea marknad
Nordmaling marknad
Åsele Marknad /Jonas Sjöstedt på plats 20/7
Gränshandelsmarknad Tärnaby (V Storuman på plats)

Boka in Jonas Sjöstedts sommartal
Döbelns park i Umeå 17 augusti, kl.
12:00–16:00
Tal, underhållning med bl.a. Grammisvinnarna
Linda Pira och Stor!
Integrations-föreningen
Prei säljer mat från olika kulturer.

