September 2020
Hej alla medlemmar!
Hoppas att ni mår bra och beredda att gå in i en ny årstid med svalare väder
och tyvärr mindre möjligheter att träffas utomhus! Vi höll även vårt senaste
styrelsemöte digitalt men nästa gång, den 21 oktober då vi ska diskutera
kommunplanen, ska vi för första gången sedan i mars träffas i Folkets hus, i
stora salen för att garantera avstånd.
På mötet diskuterade vi höstens arbete och vi måste att konstatera att de möten
som vi planerade på årsmötet, om Palestinafrågan med Matts Mattsson i Täby
och om Kambodja med vår egen styrelsemedlem Gunnar Bergström som har
skrivit en bok om landet, får skjutas framåt ytterligare.
Vi har på initiativ av Solidaritetsföreningen i Nordost skrivit till regeringen
angående barnen i flyktinglägret Moria i Grekland. Vi har krävt att
Sverige ska ta emot ett antal barn och småbarnsfamiljer och ge dem skydd och
trygghet i Sverige. Se hela skrivelsen här.
Kommunplanen
Nu jobbar vi med kommunplanen, kommunens budget för de kommande åren,
som i år behandlas i fullmäktige i höst och inte i våras, som brukligt.
Tidplanen blir snäv men vi ska göra vårt bästa för att åstadkomma ett bra
alternativ till alliansens förslag! Kommunplanen ska tas upp på fullmäktige
den 9 november. Om ni vill delta i vår diskussion 21 oktober, så är ni
välkomna, några fler får plats. Anmäl er i så fall till mig i förväg,
lena.a.lundgren@gmail.com.
Kårstaskolan
Vi har varit på ett möte i Kårstaskolan med föräldrar, skolledning, politiker
och lärare. Flera stora frågor togs upp och en del av dem grundar sig i brist på
resurser. Problem gör att föräldrar flyttar sina barn till andra skolor, färre
elever ger sämre ekonomi, vilket leder till ytterligare problem. Karbyskolan
har liknande svårigheter. Vi tittar på resursfördelningen och planerar att lägga
ett förslag till lösning i kommunplanen.
Trafikfrågor
Vi har också besökt Markim där de boende har påpekat stora problem med
den tunga trafiken på Markimvägen. Flera vägar i kommunen är hårt belastade
och trafiksäkerheten är mycket bristfällig. Det behövs både kortsiktiga och
långsiktiga lösningar och vi jobbar på att lägga förslag på båda delarna.
Klimatdag 22 november kl 12 -16
Arbetsgruppen Klimatsmart Vallentuna, där vi deltar, anordnar tillsammans
med kommunen en klimatdag i Kulturhuset. Temat är livsmedel och det blir
debatt, föredrag, utställningar och tävlingar. Dagen ordnas i enlighet med vår

klimatmotion som vi fick delvis bifallen av kommunfullmäktige hösten 2019.
Detaljerat program kommer men boka in dagen redan nu! Hela vår utförliga
motion kan du läsa här.
Vänsterpartiets kongress
ska genomföras digitalt 31 oktober - 1 november. Delegaterna kommer att
sitta i grupper runt om i landet och bara de viktigaste ärendena ska behandlas.
Ny ordförande ska förstås också väljas och idag har valberedningens förslag
kommit: inte oväntat Nooshi Dadgostar! Vår medlem Crissie Qvarfordt är
vald till ersättare och kongressen ska gå att följa på webben. Mer info
kommer.
Vår mediegrupp
vill gärna ha fler medlemmar! Gillar du att vara aktiv på sociala medier,
fotografera, skriva notiser och debattinlägg eller något annat som gruppen och
vi kan ha glädje av, så hör av dig till Ulf Sellgren, ulfse@kth.se.
Ett nytt V Aktuellt kommer om ca en månad.
Tills dess: Ha det så bra och hör gärna av er!
Lena Lundgren
Ordf. i Vänsterpartiet Vallentuna

