
 

December 2020 
Kära alla medlemmar! 

Det här trista och tunga året verkar bara fortsätta och fortsätta! Vi får hoppas att 2021 blir ljusare och 
lättare! Vi i styrelsen har nu alla våra möten digitalt och vi har vant oss. Diskussionerna har blivit 
livligare och mötena fungerar ungefär som vanligt.   
 
Vi är glada över att hälsa flera nya medlemmar välkomna till vår partiförening! 
 

Valfonden 

Vi har börjat se framåt och planera bland annat för valet 2022. Ja, vi vet att det är långt dit men vi 
måste exempelvis fortsätta att bygga upp vår valfond så att vi har resurser att genomföra en bra 
valrörelse. Det är tydligt att högern mobiliserar, vi måste blir starkare och pengar behövs!    
 
Har du möjlighet, så sätt in en slant på vår valfond, stor eller liten, alla bidrag är 
välkomna! Vårt swishnummer är 1235059043 och pg-numret till Vänsterpartiet 
Vallentuna är 481914-0, ange Valfonden.  
 
Kommunalt arbete 

Ett jättestort besparingspaket för socialnämnden drogs tillbaka före nämndmötet den 15 december 
tack vare ett initiativ av vår ledamot Gunnar Bergström och en gemensam insats från honom och S-
ledamoten Ing-Marie Elfström, det kanske ni har sett i tidningarna. Det handlade bland annat om att 
minska det ekonomiska biståndet och minska eller dra in olika stödinsatser. Det är obegripligt att 
alliansen inte inser att socialnämnden, som så mycket annat i Vallentuna, är underfinansierad!  
 
Om vårt budgetförslag för 2021-2024 hade gått igenom i fullmäktige hade besparingarna inte behövts. 
Vi föreslog en skattehöjning på 1 krona, vilket skulle ha inneburit ökade resurser inom flera områden 
och att Vallentuna ändå skulle ha en skattesats under medeltalet i Sverige. 
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Vi hoppas att ni alla är friska och mår bra och hittar något acceptabelt sätt att fira helgerna! 

En god jul och ett bättre nytt år 2021! 🔔 

önskar vi i styrelsen för Vänsterpartiet Vallentuna 

genom 

Lena Lundgren 
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