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 För mig handlar 
politiken om att 

göra livet bättre för dem 
som bäst behöver det. 

Tillsammans kan vi bygga ett 
jämlikt Sverige.

JONAS SJÖSTEDT 
PARTILEDARE, VÄNSTERPARTIET

Valarbetet rullar på här i Skellefteå. Just nu är det 
högt tryck på våra politiker att medverka i panel-
debatter, utfrågningar och andra intresseorgani-
sationers tillställningar. Det blir stundtals myck-
et jobb för vissa, men vi försöker fördela jobben så 
gott det går. 

Det kommunpolitiska programmet räknar vi 
med att kunna skicka på tryck innan semestrarna 
tar vid. Vi har fotograferat oss så nu har vi bilder på 
de tio första kandidaterna på valsedeln. Förutom 
programmet kommer vi att ta fram ett enklare ma-
terial, lösa A5-blad med kortfattade texter i olika 
ämnen. Vi ska också ta fram en liten vik-broschyr, 
ca 10*10 cm, även där med några kärnrubriker och 
kortfattad text. Vi kommer också att ta fram en li-
ten upplaga med lättläst text. Vi har införskaffat en 
A3-skrivare för att kunna göra egna lokala affischer 
med olika aktuella ämnen. 

Vi har sökt och fått tillstånd för valstugan och 
för affischering (samma tidsperiod). Vi har börjat 
arbetet med valstugepersonal, och de kommer att 
få både utbildning och en säkerhetsgenomgång.

Vi planerar ett antal utåtriktade aktiviteter, 
vi ämnar synas på Burträsk marknad, Burträsk-
svängen och Lövångers marknad. Stora Nolia bru-
kar traditionellt göras i samarbete med Piteå-för-
eningen, kontakt är tagen men i dagsläget har vi 
ingen ytterligare information. 

Trästocksfestivalen blir inget i år. Vi respekte-
rar Trästocksledningens beslut, även om vi inte gil-
lar det, och känner att en aktiv närvaro i närheten 
av festplatsen kan upplevas provocerande. Däremot 
tänker vi oss att via ABF, som fortfarande får vara 
där, ha en närvaro på plats.

Det är mycket som är på gång, vi var lite sega 
i starten, men nu är vi i fas och viljan driver oss 
framåt!

TORBJÖRN HÄGGMARK 
SKELLEFTEÅ

Helgen 2-3 juni anordnades en nätverksträff för de internfeministiskt an-
svariga i distriktsstyrelserna i landet. Vi var ett trettiotal deltagare på träf-
fen, som hölls lör-sön på Kafé Marx i Vänsterpartiets kansli på Kungs-
holmen. Vädret var HETT, och diskussionerna också, vi hade jättetrevligt! 

Kvinnonätverket heter nu mera Styrgruppen för kvinnors organisering, 
och Ida Gabrielsson är fortfarande ordförande. Gabrielsson var ledare för 
träffen, tillsammans med Dina Viksten Abrahamsson som är politisk se-
kreterare för nätverket. Vi gick igenom det internfeministiska läget i di-
strikten, gick igenom partiets policy mot sexuella trakasserier, och hade 
gruppdiskussioner om hur vi kan förbättra internfeminismen i våra di-
strikt. På söndagen kom vice partiledare Nooshi Dadgostar och höll en kurs 
i retorik och feministiskt självförsvar. 

Träffen var väldigt givande och peppande! Den gav mig ny kraft att 
jobba för internfeminismen i Vänsterpartiet Västerbotten. Det första vi 
måste göra är att utse en internfeministiskt ansvarig i varje partiförenings 
styrelse, om ni inte redan har gjort det. Mejla dennes kontakter till mig på 

 elisabet.forssell@umea.se. 
Någon gång kring december planerar styrgruppen att anordna träffar 

för kvinnor på ledande poster runt om i landet. Mer information om detta 
kommer såklart när det närmar sig. Hör jättegärna av dig till mig om du 
vill diskutera internfeminism!

ELISABET FORSSELL, DS-LEDAMOT OCH INTERNFEMINISTISKT ANSVARIG 
RAPPORT

Händer i Skellefteå!

INTERN-
FEMINISTISKT 
MÖTE I STHLM

mailto:elisabet.forssell%40umea.se?subject=Ang%C3%A5ende%20internfeminism
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JONAS SJÖSTEDTS 
SOMMARTAL 
26 augusti. 12:00 – 16:00 
i Döbelns park i Umeå.

Med på dagen

Ronny Eriksson 
Cats & Dinosaurs 

m.fl.

Barnaktiviteter 
Mat och fika till försäljning.

Fritt inträde!

Exakta tider för dagens program kommer senare.

Ta med 
familj, kompisar och 

upplev en fantastiskt trevlig 
dag i Döbelns park!
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Till höger ser du en rad datum för 
olika marknader i Västerbotten 
som Vänsterpartiet kommer att 
delta på. Ett jätteroligt arbete i in-
ledningen av valrörelsen där du får 
möjlighet att träffa många av våra 
sympatisörer och väljare. 

Ta kontakt med Bore Sköld på 
telefonnummer 070-654 86 83, el-
ler mail  boreskold@gmail.com. 
Han samordnar arbetet med mark-
naderna eller någon av kontaktper-
sonerna nedan om du har lust och 
tid att delta på någon av markna-
derna.

29 juni – 1 juli Storuman dagarna. Ta kontakt med Daniel Johansson 
   e.f.d.johansson@gmail.com. 070-210 36 84.

30 juni – 1 juli Bjurholmsdagarna. Ta kontakt med Wolfgang Hoffmann 
   wolfgang@vitvattnet.se. Tel 073-843 87 08.

6 – 8 juli  Vännäsdagarna. Ta kontakt med Viktoria Lapinniemi 
   viktorialapinniemi@gmail.com. Tel 070-622 95 94.

13 – 16 juli Åsele marknad. Ta kontakt Bore Sköld 
   boreskold@gmail.com. Tel 070-654 86 83.

20 – 21 juli Nordmaling marknad. Ta kontakt med Niklas Westermark 
   niklas_emil_westermark@hotmail.com. 070-395 49 83.

20 – 22 juli Tärnaby gränshandelsmarknad. Ta kontakt med Daniel Johansson 
   e.f.d.johansson@gmail.com. 070-210 36 84.

3 – 4 augusti Norsjö beach och marknad. Ta kontakt med Hans Klingstedt 
   forsakringsradgivare@yahoo.se. Tel 076-790 55 75.

18 augusti Hörneforsdagen. Ta kontakt med Hanna Larsson 
   hanna.larsson@umea.se.

Kom med i valrörelsen!

Häng gärna med och heja fram Vänsterpartisterna som 
deltar i löp/cykelstafetten Vindelälvsloppet den 13 
juli. (Ammarnäs – Sorsele) Vänsterpartiet ställer upp 
med två lag! 

Start i Ammarnäs kl. 11:00.
Det kommer att bjudas på vegoburgare/ham-

burgare och ev. Kobab från Sandsjön i samband med 
målgången i Sorsele.

Vill du hänga med så hör av dig till partidistriktet.

Heja! Heja!
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Kontaktuppgifter 
Vänsterpartiet Västerbottens nyvalda distriktsstyrelse 2018. 

DISTRIKTSSTYRELSE 

Ordförande: Bore Sköld. Geografigränd 12 A, 907 32 Umeå. 
Tel. 070-654 86 83. bore@vansterstudenterna.se.  

Ledamöter: Daniel Johansson. Hökvägen 5, 923 32 Storuman. 
Tel. 070-210 36 84. e.f.d.johansson@gmail.com.  

Lilian Nilsson. Bladgatan 64, 931 58 Skellefteå. 
Tel. 070-683 86 45. nuigen@hotmail.com.  

Elisabet Forssell, Teaterallén 94 C, 903 64 Umeå.
Tel. 076-263 27 47. elisabet.forssell@umea.se. 

Niklas Vestermark, Kallkällvägen 7, 914 32 Nordmaling.
Tel. 070-395 49 83. niklas_emil_westermark@hotmail.com. 

Ann Högberg, Skidspåret 3 B, lgh 1001, 903 38 Umeå.
Tel. 070-673 32 86. hogberg.ann@hotmail.com. 

Maria Westberg, Nydalavägen 14, 903 38 Umeå.
Tel. 076-800 04 30. mariabwestberg@hotmail.com

SUPPLEANTER

Kjell Bäckman, Lill-Oskarskroken 7, 905 95 Umeå.
Tel. 070-611 73 44. kjell.backman@bodbyn.nu. 

Abdi Hanad, Hinkgränd 29, 906 29 Umeå.
Tel. 070-605 50 60. hanadabdi@hotmail.com.

Maria Broberg, Nedre Saxnäs 167, 924 92 Blattnicksele.
Tel. 073-081 73 18. mariabroberg@gmail.com. 


