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Vänstern har skönast politik
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Sommaren är här, Sverige vinner guld i herrhockey-VM och världsmästerskapen i fotboll inleds snart. För mig känns det skönt att snart lämna
universitetet för att fokusera helhjärtat på valrörelsen och Vänsterpartiet
fram till den 9 september. Industrisemestern kör igång i juli, och förhoppningsvis får alla ni som läser det här någon form av ledighet i sommar. I
tider som dessa är det viktigt att komma ihåg att betald semester har varit
en het politisk fråga som arbetarklassen drivit igenom med Vänsterpartiet som främsta spjutspets under 1900-talets politiskt hårdnackade år. I
många länder finns det inte. Detsamma gäller röda dagar och föräldraledighet. Det är tack vare oss.
Varje gång det uppstår politiska debatter om schysstare villkor för arbetare, studenter, pensionärer, småbarnsföräldrar, sjukskrivna och arbetslösa, stretar högerpartierna med SD i spetsen ALLTID emot. Så har
det varit i hundra års tid, och så är det alltjämt idag. Utan oss hade livet
varit riktigt oskönt.
Kom ihåg det i sommar när ni diskuterar politik med grannen!
En annan bra sak att ta med sig ut i den (förhoppningsvis) skinande

Sommartal med
Jonas Sjöstedt
26 augusti
i Umeå

solen, är hur Vänsterpartiet är det enda partiet som fortsatt vill göra livet
mer skönt för arbetarklassen, eller ”de många”, som vi numera säger. Vi
vill korta arbetstiden till 6 timmar, lagstifta rätt till heltid, och skrota karensdagen. Vi vill bygga ut förnybar energi och järnvägsnät över hela landet
i explosionsartad takt för att se till at vi har en planet att leva på även när
våra barnbarns barn växer upp. Vi vill ge permanenta uppehållstillstånd
och möjlighet till familjeåterförening för de nyanlända som flytt krig och
konflikt, så att de inte behöver må skitdåligt och samtidigt tvingas krångla
sig in i vårt allt kyligare samhällssystem och ruggiga arbetsmarknad. Vi
vill förbi alliansfria och neutrala genom att hålla oss utanför NATO, så att
vi inte dras in i krig lett av Trump och Erdogan. Vi vill avbryta exporten

Med tal, musik, mat, barnaktiviteter med mera.
Ta med familj, vänner och bekanta och bidra
till att göra dagen till en folkfest!

av vapen till diktaturer såsom Saudiarabien för att, med ansiktet i behåll,
kunna fördöma de vansinniga krig som pågår, och på så vis få stopp på de
fruktansvärda katastrofer som flyktingar tvingas genomleva.
Under juni-juli kommer Vänsterpartiet synas och höras på torg, marknader, festivaler, arbetsplatser, och i medier. Det gör vi tillsammans, fast
från olika håll. I augusti mobiliserar vi för en ordentlig valslutspurt och

Innehåll

jag uppmanar er alla att vara så aktiva och engagerade som möjligt där ni
bor, och tillsammans med era vänner och bekanta med stolthet berätta om
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vår politik, och våra visioner. Försök att värva minst en medlem var varje
vecka. Västerbotten är idag Sveriges rödaste län, och det ska vi se till att
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Uttalande: En god hälsa för alla
– inte bara för de rikaste
Kom med i valrörelsen!

förbi. Det är vår tur nu. Leve socialismen, och trevlig sommar!
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EN GOD HÄLSA FÖR
ALLA – INTE BARA FÖR
DE RIKASTE
VÄNSTERPARTIETS GRUPPLEDARE OCH RÅD I NORRLAND			
UTTALANDE
Överkalix i Norrbotten, Dorotea

över yrkesgränser vill Vänster-

hälso- och sjukvård ska prioriteras.

i Västerbotten, Kramfors i Väs-

partiet skapa lika möjligheter till

På sätt som är bäst lämpat och sä-

ternorrland, Strömsund i Jämt-

hälsa genom nära, patientdelaktig

kert, där du känner tillit. Vänster-

land-Härjedalen och Ockelbo i

och jämlik vård för alla. En vård

partiet verkar för allas vårdtrygg-

Gävleborg är kommuner med låg

oberoende av din bostadsort och

het, en av förutsättningarna för

medelinkomst, höga ohälsotal och

avstånd till sjukhus, efternamn och

jämlik hälsa.

kort förväntad medellivslängd. I

inkomst, ålder och kön. Ofta före-

Vänsterpartiet arbetar för att

motsats till Danderyd, Täby, Li-

kommande vård är extra angelägen

skapa ett samhälle för alla – inte

dingö och andra höginkomstkom-

att utveckla snabbt; för att du som

bara några få.

muner i storstadsregionerna.

är äldre ska kunna bo kvar hemma

Var du bor, om och var du jobbar samt vad du jobbar med har betydelse för din hälsa och din livslängd. Hur väl du och dina anhöriga
kan tala för dig avgör ibland tyvärr
vilken, och hur snabb, vård du får.
Kön och klassamhälle speglas i vården. Män och kvinnor behandlas

För Vänsterpartiet
i Västerbotten är
LISELOTTE
OLSSON landstingsråd
KONTAKT
070–296 52 00
liselotte.olsson@
vll.se

så länge du önskar, du med kronisk
sjukdom kunna ta aktiv del i din
egen vård och du med flera sjukdomar ha få vårdkontakter.
Sverige ska ta ut tillräckligt
med skatter för att vi alla ska ha
tillgång till vård vi behöver, utan
privata vårdförsäkringar eller per-

olika och de med privata sjukvårds-

sonliga kontakter. Det betyder att

försäkringar har möjlighet köpa sig

de allra rikaste måste bidra mer

förbi köer.

än vad de gör idag. Du ska få mest

Med digital teknik, smart an-

hjälp när du behöver den som bäst,

vänd kompetens och samarbete

du som har det största behovet av

2

ELIN HOFFNER, GRUPPLEDARE
Region Jämtland Härjedalen
ALF NORBERG, REGIONRÅD
Region Gävleborg
GLENN BERGGÅRD, REGIONRÅD
Region Gävleborg
LISELOTTE OLSSON, REGIONRÅD
Region Gävleborg
LARS-GUNNAR HULTIN,
REGIONRÅD
Region Gävleborg

ALARM NR. 3 MAJ 2018

Kom med i valrörelsen!
Till höger ser du en rad datum för
olika marknader i Västerbotten
som Vänsterpartiet kommer att
delta på. Ett jätteroligt arbete i inledningen av valrörelsen där du får
möjlighet att träffa många av våra

26 maj		

sympatisörer och väljare.

		

Vindeln vårmarknad. Ta kontakt med Yasemine Shtaye
vindelvanster@gmail.com. Tel 070-321 63 38.

Ta kontakt med Bore Sköld på
telefonnummer 070-654 86 83, el-

27 maj		

ler mail

		

boreskold@gmail.com.

Sävar marknad. Ta kontakt med Elisabet Forssell
elisabet.forssell@umea.se. Tel 076-263 27 47.

Han samordnar arbetet med marknaderna eller någon av kontaktper-

6 – 7 juni

sonerna nedan om du har lust och

		

Obbola marknad. Ta kontakt med Hanna Larsson
hanna.larsson@umea.se.

tid att delta på någon av marknaderna.

16 juni		
		
29 juni – 1 juli
		
30 juni – 1 juli
		
6 – 8 juli		
		
6 – 8 juli		
		
13 – 16 juli
		
20 – 21 juli
		
20 – 21 juli
		
20 – 22 juli
		
3 – 4 augusti
		
18 augusti
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Ålidhemsdagen. Ta kontakt med Hanna Larsson
hanna.larsson@umea.se.
Storuman dagarna. Ta kontakt med Daniel Johansson
e.f.d.johansson@gmail.com. 070-210 36 84.
Bjurholmsdagarna. Ta kontakt med Wolfgang Hoffmann
wolfgang@vitvattnet.se. Tel 073-843 87 08.
Vännäsdagarna. Ta kontakt med Viktoria Lapinniemi
viktorialapinniemi@gmail.com. Tel 070-622 95 94.
Vilhelmina marknad. Ta kontakt med Margaretha Löfgren
margaretha.lofgren@vilhelmina.se. 070-685 77 05.
Åsele marknad. Ta kontakt Bore Sköld
boreskold@gmail.com. Tel 070-654 86 83.
Trästockfestivalen Skellefteå. Ta kontakt med Torbjörn Häggmark
thk-v@svenskayes.se. 070-234 87 97.
Nordmaling marknad. Ta kontakt med Niklas Westermark
niklas_emil_westermark@hotmail.com. 070-395 49 83.
Tärnaby gränshandelsmarknad. Ta kontakt med Daniel Johansson
e.f.d.johansson@gmail.com. 070-210 36 84.
Norsjö beach och marknad. Ta kontakt med Hans Klingstedt
forsakringsradgivare@yahoo.se. Tel 076-790 55 75.
Hörneforsdagen. Ta kontakt med Hanna Larsson
hanna.larsson@umea.se.
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vänsterpartiet västerbotten

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.
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