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Nominera juryledamöter och nämndeman!
Regionfullmäktige ska utse juryledamöter till Tingsrätten. Vänsterpartiet ska nominera tre
personer för en period på 4 år.
Dessutom har en av våra nämndemän avsagt sig uppdraget i Förvaltningsrätten. Därför
behövs nomineringar till en ny nämndeman i Förvaltningsrätten.
Nomineringarna görs innan 5 april till valberedningvasterbotten@vansterpartiet.se.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från Region Västerbotten
Då Vänsterpartiet ökade i landstingsvalet (numera region) så är vi många fler och vi har
genom samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlat till oss
ordförandeposter, presidieposter och ledamotsposter. Detta innebär att vi har tre (nästan)
heltidsarvoderade och ytterligare fyra med årsarvoden. Detta innebär i sin tur större
möjligheter för oss att bedriva och få gehör för vänsterpolitik!
Vi håller nu på att hitta våra nya roller och uppgifter, detta i kombination med att vi ännu inte
anställt någon sekreterare (men vi har börjat intervjua) gör att det är lite mycket nu...
Regionen har ett problematiskt ekonomiskt läge, nedskärningar och strukturförändringar
motsvarande 500 miljoner måste göras under den här mandatperioden, samtidigt som vi
måste hejda nettokostnadsutvecklingen. En liten tröst i mörkret är att vi i förslaget till ett nytt
skatteutjämningsförslag tror oss vara vinnare. Under veckan kommer regionråden i
majoriteten att träffas och diskutera en åtgärdsplan, framtagen av tjänstepersonersledningen.
Redan nu kan jag avslöja att vi sagt nej till ett par helt omöjliga förslag på nedskärningar.
Men vi får bereda oss på en tuff vår. Vill ni i partiföreningarna att vi i Regiongruppen ska
komma ut och diskutera detta så hör av er!
LiseLotte Olsson regionråd (v)
liselotte.olsson@regionvasterbotten.se
070 357 21

Blodomloppet 21/5 Umeå
Tisdagen 21 maj går starten för Blodomloppet i
Umeå i år. Det vore jättekul om vi kunde få
ihop ett eller flera lag från Vänsterpartiet
Västerbotten! Precis som förut går det att
springa 5 km, 10 km, eller 5 km promenad. En
väljer själv hur en vill genomföra
Blodomloppet, det viktiga är att få röra på sig,
ha roligt och representera Vänsterpartiet!
Loppet går genom och runt Umeå med start
och mål vid Skeppsbron. Efter att vi är klara
picknickar vi tillsammans.
Vänsterpartiet kommer att stå för deltagaravgifter och vi kommer också ha tröjor med
Vänsterpartiet-logga att ha på sig under loppet.
För mer information om loppet se http://blodomloppet.se/vara-lopp/umea/
Sista dag för att meddela om du vill vara med är 3 maj.
Ring eller maila Jonas Karlberg på tel 0707-25 49 19 eller
jonas.karlberg@regionvasterbotten.se
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välbesökt Poesi- och musikkväll i Nordmaling

https://www.youtube.com/watch?v=XfRsQecb7AA&feature=youtu.be

Niklas Vestermark berättar om arrangemanget i Nordmaling.
Vi hade länge funderat på att anordna någon typ av kulturkväll i kommunen, men inte riktigt
kommit till startlinjen. Tankarna kretsade kring kultur på landsbygden och möjligheten att lyfta
fram denna. I samband med valet, tillströmningen av både nya och inflyttade partikamrater
fick vi tipset om David Väyrynen – deltidspoet från Gällivare och tillika kamrat. Med epitelet
”Malmfältens arbetarpredikant” kände vi att vi var på rätt väg. Davids dikter fångade inte bara
arbetarrörelsen och vardagen, han var dessutom rolig.
Men med temat kultur på landsbygd ville vi dock fånga det lokala. Att visa att i Nordmaling
precis som Gällivare, Norrland eller Sverige i stort; finns det ett levande kulturliv. Men
viktigas av allt, det skulle vara en kväll för alla. Vi kontaktade Elsa Hasselgärde som är en
mycket duktig musiker på orten med både vackra texter och toner.
Lokalen hade vi egentligen enats om redan innan all planering: Näslunds Konditori, centralt
beläget i Nordmalings samhälle. Ett mycket anrikt konditori från 1940-talet som är kända för
att ha gott fika och mysiga lokaler. Vi köpte in rikligt med fika, allt från veganska bullar,
(glutenfria) biskvier, semlor och kakor. Självklart bjöd vi även på kaffe, te och dricka till den
som önskade.
Att kvällen skulle bli så lyckad hade vi aldrig vågat tro. Redan 40 minuter innan utsatt tid dök
de första besökarna upp. Allt som allt kom ett femtiotal besökare, vi fick till och med be
konditoriet plocka fram några extra stolar! Efter föreställningen som varvades med dikt och
musik kom flera besökare fram och berättade för oss hur bra de tyckte kvällen varit; att det
här måste ni göra igen! Det var oerhört roligt att se all uppskattning och vi kunde inte annat
än att hålla med; det här måste vi göra igen! Den här kvällen blev kulturen tillgänglig för alla,
inte bara de rikaste.
Klistra in den här länken i din webbläsare och ta del av en artikel om arrangemanget i
Västerbottningen.
https://www.vasterbottningen.se/notis/folklig-kulturafton-pa-naslunds/r
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