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 Jag är helt 
övertygad om att 

vi alla vill se att hela landet 
överlever, inte minst när 

storstadsbor åker ut och ska 
koppla av på landsbygden.

Den 12 till 15 juli 2018 går Vindelälvsloppet av 
stapeln och självklart ska vänstern vara med!
Vänsterpartiet har som målsättning att ställa upp med ett lag nu i sommar. 
Loppet genomförs som en stafett längs den vackra Vindelälven. 

Tanken för vår del är att ställa upp i klassen COMBI: D.v.s. du kan an-
tingen välja löpsträckor eller i vissa fall cykelsträckor. Du kan välja en eller 
flera sträckor.Vår målsättning är att inte att vinna utan att vi ska göra 
reklam för Vänsterpartiet, göra reklam för loppet, reklam för en av våra 
vackra och outbyggda nationalälvar och ha roligt tillsammans.

Beroende av hur många som är intresserade av att delta så bestäms om 
vi deltar en eller flera dagar. 

Ska vårt deltagande bli riktigt bra så behövs både deltagare och 
”drickalangare” m.fl.

Här nedan ser du hur sträckorna ser ut dag för dag. Meddela vilken/
vilka dagar och vilken/vilka sträckor du kan tänka dig delta. Vill du springa, 
cykla eller vara funktionär för Vänsterpartiets lag?

Partidistriktet försöker samordna resorna. Vänsterpartiet Västerbotten 
står för startavgifter, v-tröjor och resekostnader.

 MER INFORMATION I NÄSTA NUMMER OM DISTANSER MED MERA. 

NALLE PUH

LENNART ARVIDSSON, UMEÅ 
PRESSMEDDELANDE

Kalendarium
1/4  Sista dag för valsedlar etc.
Den 1 april är det sista dagen att till distriktet skicka 
valsedlar och förklaringar.

14/4   Valskola
Den 14 april är det valskola på patienthotellet Björ-
ken i Umeå.

1/5   Arbetarrörelsens högtidsdag
Snart är det 1 maj! Dags att förbereda och plocka 
fram bra budskap och snygga fanor och banderol-
ler. Sprid information lokalt och ta foton på era 
aktiviteter!

VINDELÄLVS-
LOPPET

Innehåll 
2 Rapport från landstinget
3 Inlandsvänstern samlades
3 Årskonferens på Medelfors
4 Valutbildning
5 Den nya distriktsstyrelsen

Valutbildning
med Nooshi 

Dadgostar
i Umeå



2 ALARM   NR. 2   MARSR 2018

 vänsterpartiet västerbottenFoto: Daniel Nyström

Det finns 
10 miljoner 
till satsning-
ar.
LISELOTTE  
OLSSON, lands-
tingsråd

KONTAKT 
070–296 52 00 
liselotte.olsson@
vll.se

Vi är nu inne i slutfasen av man-
datperioden och det märks till viss 
del, inom alliansgänget till exempel 
är det inte glada miner och kampen 
om kommandot i det gänget märks 
av. När det gäller det ekonomis-
ka läget så går alla verksamhets-
nämnder back dvs all hälso- och 
sjukvård visar minussiffror, det 
som räddar landstinget på totalen 
är finansnettot. Dessutom har vi 
både generella och riktade statsbi-
drag som gör att situationen inte är 
ett totalt mörker. 

Vi har 10 miljoner ”över” som 
vi i majoriteten använder till stra-
tegiska satsningar på ökad till-
gänglighet, exempelvis kommer 
vi att hyra operationslokaler för 
att beta av köer, skynda på ut-
vecklingen av vår egen digitala 

vårdkontakt, ge ett riktat stöd till 
Glesbygdsmedicin för att jobba mer 
offensivt med att hitta personal. 
Det är inget som löser sig över en 
natt men något offensivt måste gö-
ras för att lösa personalsituationen!

Arbetet med att forma den nya 
Region Västerbotten pågår och, 
som det nu ser ut, kommer vi att 
ta reglementen och innehåll på 
fullmäktige i juni. Jag jobbar för 
att lyfta flera horisontella frågor, 
jämställdhet, mänskliga rättighe-
ter och folkhälsa till regionstyrel-
senivå. Allt för att få större legiti-
mitet i dessa frågor.

I mitten av april kommer det 
att vara ett möte med presidierna 
i landstinget och kommunerna för 
att diskutera de knäckfrågor som 
finns när det gäller kommande 

UTRYMME FÖR 
STRATEGISKA 
SATSNINGAR

LISELOTTE OLSSON, LANDSTINGSRÅD   
RAPPORT FRÅN LANDSTINGET

samarbete i nya regionen.
I övrigt rullar det på hos oss i 

landstingsgruppen vi har regel-
bundna möten med den adjunge-
rande gruppledningen där vi för-
söker hinner diskutera ärendena 
innan de går till de olika arbets-
utskotten. Vår målsättning är att 
hinna med fler studiebesök och 
utåtriktade aktiviteter.

Nu har vi börjat valplaneringen 
där vi erbjudit, både de som finns 
med nu, och de nya på listan att 
jobba i valrörelsen med arvode. 
Känner du att du tillhör det gänget 
så hör av dig!

Som vanligt: 
Hör av er om ni vill veta mer.
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Inlandsvänstern träffades i helgen 
för konferens i Storuman. Kon-
ferensen varade från kl. 10.00 på 
lördag och avslutades med lunch 
kl. 12.00 på söndag. Deltagare från 
flertalet kommuner i Västerbotten 
och Norrbotten närvarade. Totalt 
under dessa två dagar närvarade 
25 engagerade vänsterpolitiker och 
samtalen visade på vilket intres-

DANIEL JOHANSSON, STORUMAN 
RAPPORT FRÅN INLANDSVÄNSTERN

se och driv det finns i vår rörelse. 
Från riksdagen var Birger Lahti och 
Karin Rågsjö inbjudna. Regional 
näringspolitik och sjukvårdspoli-
tik var på agendan för dag ett. Dag 
två ägnade vi åt regionkommun 
och vår valplattform.  Nu samlar 
vi kraft för en bra valrörelse där vi 
visar att det bara är vi som har en 
hållbar politik. 

Inlandsvänstern träffades i Storuman 17–18 
mars för att diskutera sjukvård i glesbygd

INLANDSVÄNSTERN 
SAMLADES

Inlandsbo? 
Intresserad av att 
delta framöver?
Kontakta oss !
e.f.d.johansson@gmail.com

45 medlemmar deltog på årskonferensen 
där. Bore Sköld återvaldes som distrikts-
ordförande.

– Jag är hedrad att få fortsätta arbetet 
för ett jämlikt och jämställt Västerbotten. 
Vi ser fram emot en valrörelse där fokus 
ligger på den växande ojämlikheten och 
hur vi skapar ett samhälle för alla – inte 
bara de rikaste, säger Bore Sköld i ett 
pressmeddelande.

På konferensen antogs också en regi-
onal valplattform för kommande mandat-
period.

– För Vänsterpartiet är det viktigt att 
länet även fortsättningsvis har tre sjuk-
hus i Västerbotten med akutkirurgi och 
förlossningsvård, samt sjukstugor med 
akutplatser i varje glesbygdskommun. 

Vi tycker också att västerbottningar-
nas skattepengar ska gå till välfärd och 

inte till kostsamma hyrläkare och hyrskö-
terskor. Satsa istället på landstingets egen 
personal. Ett av Vänsterpartiets konkreta 
förslag är att pröva 6 timmars arbetsdag 
inom fler områden. 

Vänsterpartiet vill också avveckla 
kostsamma lyxprojekt i Stockholm som 
Västerbottensambassaden och de så kall-
ade Granddagarna, avslutar Bore Sköld.

Årskonferensen på Medelfors Folkhögskola 10 mars
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VALUTB I LDN ING
14 APRIL PÅ PATIENTHOTELLET BJÖRKEN I UMEÅ.

Vill du också ha ett Sverige för alla – inte 
bara för de rikaste? Då ska du komma på 
valskolan, fylla huvudet och hjärtat med 
argument för mer jämlikhet och en välfärd 
att lita på.

Valskolan är Vänsterpartiets stora satsning 
för att vässa argumentationen och enga-
gera fler i valarbetet. Vill du vara en viktig 
kugge Vänsterpartiets valkampanj för ett 
jämlikare Sverige, då ska du komma på 
valskolan helt enkelt.

PROGRAM
9:30 – 10:00   Förmiddagsfika

                    
10:00 – 12:00   Kampanjarbete

Grayson Lookner, delstatsorganisatör i fem delstater under Bernie Sanders kampanj 
i det amerikanska primärvalet 2016. Grayson utbildade även aktivister i brittiska Labour 

under deras valrörelse i juni i år och det är det konceptet vi nu vill ta till vårt parti.

Utbildningen är en workshop som fokuserar på hur man talar med och övertygar väljare. 
Grayson är rolig och karismatisk och utbildningen är högst relevant för de aktivister 

som ska möta väljare i valrörelsen. 

12:00 – 13:00   Lunch

13:00 – 15:00   Valskola

Valskola med Nooshi Dadgostar Vänsterpartiets nyvalde vice partiledare.

15:00 – 15:30   Eftermiddagsfika

15:30 – 17:00   Valskola fortsättning

Anmäl dig till  vasterbotten@vansterpartiet.se.  
Maten är som grund vegetarisk, har du allergier eller önskar annat mat

skriver du även det i din anmälan.

mailto:vasterbotten%40vansterpartiet.se?subject=Valutbildning
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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. 


