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Information om EU-valet  

 
Valsedlar 
Valsedlar inför EU-valet finns på distriktsexpeditionen. De här valsedlarna kan ni exempelvis 
använda för att dela ut i samband med evenemang eller i brevlådor. Meddela om ni vill 
hämta valsedlarna på distriktsexpeditionen eller skickade till er med bussgods. När det gäller 
vallokaler och lokaler för förtidsröstningen så ser valförrättarna till att våra namnvalsedlar 
läggs ut.  
 



Partidistriktets valledning  
Distriktsstyrelsen har utsett en valledning bestående av Daniel Johansson, Storuman, Lilian 
Nilsson, Skellefteå och Maria Broberg, Sorsele. Även om distriktets valledning har ett 
övergripande ansvar för EU-valet på länsnivå så är det varje partiförening som är ansvarig 
för EU-valrörelsen på sin ort.  
 
Två västerbottningar på valsedeln till EU-valet 
Om ni behöver talare, debattörer etc. så ta gärna kontakt med Agneta Hansson från 
Skellefteå eller Bore Sköld från Umeå. Båda finns med på vår EU-valsedel.  
agneta.hansson@skelleftea.se 
boreskold@gmail.com.  
 
Vårfest den 18 maj  
Låt oss fira in våren tillsammans mitt i valrörelsen. Lördagen den 18 maj hoppas vi att så 
många platser i landet som möjligt vill ordna en tillställning för alla som vill ha ett Europa för 
alla, inte bara de rika. Det kan vara en picknick i parken, en korvgrillning, ett möte på stora 
torget eller en gatufest. Det viktiga är att det känns festligt och välkomnande och att det finns 
en möjlighet att tillsammans titta på det livesända tal som Jonas Sjöstedt kommer att hålla 
klockan 15.00 
 
Material på andra språk  
En affisch och ett flygblad kommer att tas fram på språken arabiska, engelska, persiska, 
somaliska och kurdiska.  
 

Valaffischer, foldrar m.m. hittar du på http://butik.vansterpartiet.se/  

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

Dags att nominera nämndemän till: Förvaltningsrätten i Umeå, 

Hovrätten för övre Norrland och Kammarrätten i Sundsvall. 

Att tänka på när det gäller nomineringarna. Distriktsstyrelsen kommer att utse 

nämndemännen vid sitt den möte 8 juni. Valberedningen behöver därför era nomineringar 

senast 24 maj, sänds på mejladressen valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se.  De 

nominerade bör vara tillfrågade. 

Förvaltningsrätten: 7 personer ska nomineras från Vänsterpartiet. Här är det viktigt att de 

som nomineras ska kunna ställa upp med kort varsel, förhandlingarna sker alltid i Umeå.  

Viktigt att tänka på är eftersom Socialnämnderna kan vara part i målen så hamnar ofta 

ledamöter i socialnämnder i jävssituationer. 

I övrigt överensstämmer valbarhetsvillkoren för nämndemännen med övriga domstolar. Finns 

i den bifogade länken. 

Hovrätten: 6 personer ska nomineras från Vänsterpartiet. Valbarhetsvillkoren för 

nämndemännen överensstämmer med övriga domstolar. Finns i den bifogade länken. 

Kammarrätten: 1 person ska nomineras från Vänsterpartiet. Valbarhetsvillkoren för 

nämndemännen överensstämmer med övriga domstolar. Finns i den bifogade länken. 

Mer information om uppdragen hittar du här. (Klistra in länken i din webbläsare) 

http://www.blinamndeman.se/ 

/Valberedningen 
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Rapportera in era 1 maj-

firanden!  

Precis som förra året sammanställer vi 

alla lokala 1 maj-manifestationer på 

Vänsterpartiets hemsida.  

 

Skicka tid och plats till: 

jonas.wikstrom@riksdagen.se och 

lennart.arvidsson@vansterpartiet.se. 

Detta gäller även ställen där ni har 

samarrangemang med andra partier.  

 

 

 

 

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

 

Kontaktuppgifter till 

nya distriktsstyrelsen 

Ordförande. Daniel Johansson, 

Storuman. 070-210 36 84 

e.f.d.johansson@gmail.com  

 

 

 

 

 

Vice ordförande. Lilian Nilsson, Skellefteå 

070-683 86 45 

nuigen@hotmail.com 

Kassör. Maria Broberg,  

Nedre Saxnäs/Blattnicksele 

073-081 73 18 

mariabroberg@gmail.com  

Ledamöter 

Elisabet Forssell, Umeå 

070-611 75 35 

elisabet.forssell@umea.se 

Niklas Vestermark, Nordmaling 

070-395 49 83 

niklas_emil_westermark@hotmail.c 

 

 

 

 

Ann Högberg, Umeå. 

070-673 32 86. 

hogberg.ann@hotmail.com  

Bengt-Erik Näslund, Vännäs 

070-635 16 32 

bengterik_naslund@yahoo.se  

Ersättare: 

Ahmed Hersi, Umeå 

072-506 02 30 

ahmed.hersi@umea.se  

Anette Stenmark, Skellefteå 

070-225 07 82 

anestk00@hotmail.com  

Bernth Olofsson, Umeå 

070-324 36 00 

bernth.olofsson@gmail.com
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