
Alarm 

Alarm nr 5 - 2019 

Vänsterpartiet Västerbottens medlemsbrev 

 

JONAS SJÖSTEDTS SOMMARTAL SÖN.  

8 SEPTEMBER, DÖBELNS PARK I UMEÅ 

 

 

• Mat med somaliskt ursprung och kaffe kommer att finnas. Alla tal 
teckentolkas. 
 

 

Fritt inträde! 



PROGRAM: 

12.00 UNJO (Umeå Nostalgik Jazz Orkester)  

Spelar arr skrivna av bl a Riedel, Gunnar Svensson, Bengt Hallberg m fl. 
Alf Burstedt trumpet, L-G Ulander altsax, Torbjörn Jakobsson tenorsax, Staffan Öberg barytonsax, Thomas 
Olsson piano, Arne Eriksson bas och Amadeus Wedberg trummor. 
 

 

                                             Staffan Öberg 

13.00 Tal av Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster 

13.10 Ahlman/Jonsson  

Ahlman/Jonsson spelar en blandning av traditionella visor och egenkomponerat material. På deras första ep 

Nära, som släpps våren 2019, står Viktoria för låtskrivandet. Arrangerat har de gjort tillsammans. 

Ahlman/Jonssons uttryck är skört och vardagsnära . Duon har uppträtt framförallt runtom i Västerbotten, där de 

har sina rötter.. 

Viktoria Ahlman: Gitarr, fiol, sång 
Erik Jonsson: Gitarrer, sång  
Jonas Mattebo: Mandolin, gitarr, sång  
Tobias Pettersson: Bas 
Oscar Fridolfsson: Trummor  

https://www.facebook.com/ahlmanjonsson 

13.30 Tal av Ulrika Edman gruppledare (v) Umeå Kommun 

13.40 Ahlman/Jonsson  

14.00 Jonas Sjöstedts sommartal 

14.30 Lennart Ljungkvist Entertainment Orchestra 

År ett 10-mannaband som spelar pop och soul men även en hel del annat. 

https://www.facebook.com/lennartljungkvistentertainmentorchestra/ 

 

15.30 Avslutning 

 

https://www.facebook.com/ahlmanjonsson
https://www.facebook.com/lennartljungkvistentertainmentorchestra/


Nominera kandidater till en kommitté om förbud mot rasistiska 

organisationer 

 Regeringen beslutade den 4 juli 2019 direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté 

som ska utreda frågan om förbud mot rasistiska organisationer. 

https://www.regeringen.se/49edae/contentassets/882f08e047ba47a2888f5

2fd1fe1f9b9/forbud-mot-rasistiska-organisationer-dir.-2019-39.pdf 

Kommitténs arbete ska redovisas senast den 28 februari 2021. 

Kommittén kommer att bestå av 13 ledamöter. Justitierådet Dan Mattsson har utsetts till 

ordförande. Riksdagspartierna kommer att representeras av Socialdemokraterna med tre 

ledamöter, Moderaterna och Sverigedemokraterna med vardera två ledamöter och 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna med vardera en ledamot. 

Ett första möte planeras att hållas den 4 oktober 2019 kl. 9-12. 

 Vänsterpartiet ombeds nu att föreslå två namn, en kvinna och en man.  

 Skicka ditt förslag (namn, adress, titel, telefon- och personnummer, e-postadress samt en 

motivering) till distriktets valberedning senast den 28 augusti. 

valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se 

De nominerade ska vara tillfrågade. 

/Valberedningen 

 

 

 

Bilderna ingår i webbplatsen www.robertnyberg.nu 

 

 

https://www.regeringen.se/49edae/contentassets/882f08e047ba47a2888f52fd1fe1f9b9/forbud-mot-rasistiska-organisationer-dir.-2019-39.pdf
https://www.regeringen.se/49edae/contentassets/882f08e047ba47a2888f52fd1fe1f9b9/forbud-mot-rasistiska-organisationer-dir.-2019-39.pdf

