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- EN NORRLANDSREGION! 

Nu drar förberedelsearbetet för en Norrlandsregion igång. Partierna i de fyra nordligaste 

länen har utsett ledamöter i styrgruppen och i de fyra arbetsgrupperna som ska förbereda 

regionbildningen. Från Vänsterpartiet i Västerbotten så ser det ut på följande sätt: I 

styrgruppen så kommer LiseLotte Olsson gruppledare för (v) i landstinget att sitta. 

Styrgruppen kommer att ha ett överipande ansvar för regionbildningsarbetet. I arbetsgruppen 

för ”Regional utveckling” så kommer Kjell Öjeryd från Sorsele att finnas med. Agneta 

Hansson från Skellefteå är vår representant i arbetsgruppen för ”Samverkan 

kommun/landsting/region” och Rikard Lähdekorpi kommer att sitta med i arbetsgruppen för 

”Infrastruktur/kultur”. Vänsterpartiet i Västerbotten ska också utse en person som håller 

kontakt och har koll på vad som händer i arbetsgruppen ”Trafik”. Arbetsgruppen ”Trafik” är 

alltså den enda arbetsgrupp där Vänsterpartiet i Västerbotten saknar representation. 

Det finns många farhågor men även förhoppningar kring en kommande regionbildning. Våra 

representanter vill gärna få olika inspel från dig. Vill ni ta upp regionbildningsfrågorna på 

möten i din partiförening så hör av dig till distriktsexpeditionen så samordnas besöken. 

vasterbotten@vansterpartiet.se eller ring ombudsmannen Lennart Arvidsson 070-385 17 26. 

Här nedan finns också kontaktuppgifter till de som valdes från Vänsterpartiet i Västerbotten.  

 

Styrgrupp   Arbetsgrupp för regionala frågor  

LiseLotte Olsson, Lögdeå  Kjell Öjeryd, Sorsele  

070-357 21 67  090-785 73 44 070-261 81 25 

070-296 52 00  kjell.ojeryd@sorsele.se 

E-post: liselotte.olsson@vll.sedstin 

Arbetsgrupp för samverkan  Arbetsgrupp för infrastruktur och kultur 

kommun/landsting/region Rikard Lähdekorpi, Umeå 

Agneta Hansson, Skellefteå 070-559 80 81 

070-605 77 18  rikard@ecotaxi.se  

agneta.hansson@skelleftea.se 

 

  Extra nummer   

 ALARM NR. 4 – 2016/2017 

  Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten 

mailto:vasterbotten@vansterpartiet.se
mailto:liselotte.olsson@vll.se
mailto:rikard@ecotaxi.se
mailto:agneta.hansson@skelleftea.se


NOMINERA NÅGON INTRESSERAD SOM KONTAKTPERSON 

TILL ARBETSGRUPPEN ”TRAFIK”. 

Vänsterpartiet Västerbotten har inte någon representant i arbetsgruppen som ska jobba med 

trafikfrågor inför regionbildningen. Den person som blir utsedd från Västerbotten kommer 

istället att ha kontakt med de två vänsterpartister som är ledamöter i ”Trafikgruppen”. Dessa 

två kommer från Jämtland och Norrbotten. Partidistrikten i de fyra nordligaste länen står för 

ev. resekostnader som kan uppstå. Tänk på att tillfråga den person som du nominerar. 

Nomineringar ska vara inne hos valberedningen senast den 16 september och skickas till 

någon av nedanstående: 

/Valberedningen 

Rikard Lähdekorpi Ylva Hedqvist Hedlund Hanad Abdi 

rikard@ecotaxi.se ylva@villvattnet.se  hanadabdi@hotmail.com  
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