
 

Mars 2021 
Hej partivänner! 

Partiföreningens årsmöte 10 mars 
Den 10 mars avhölls årsmötet för Vänsterpartiet Vallentunas partiförening. På grund av 

rådande pandemi var det ett helt digitalt årsmöte, med Lars Bäck från Storstockholms 

distriktsstyrelse som inbjuden mötesordförande. Årsmötet antog en verksamhetsplan för 2021 

(bilaga till detta brev) och valde ny ordförande (Ulf Sellgren), och ny kassör (Cristina 

Svedberg). Till sekreterare valdes Lena Lundgren, och till vice kassör valdes Inger Larsson.  

Till övriga styrelseposter valdes Samira Alborzi, Gunnar Bergström och Lars Svensson. 

Vidare valde årsmötet ombud till Folketshusföreningen (Gunnar Bergström och Lena 

Lundgren) och till Folkrörelsearkivet (Lena Lundgren).  

 

Några ord från vår avgående ordförande Lena Lundgren 
Vår förening har fått en ny ordförande, Ulf Sellgren, och jag överlåter med varm hand 

ledarskapet till honom! Jag har i den senaste omgången varit ordförande sedan 2003 (och 

även dessförinnan haft det hedersamma uppdraget) och det är verkligen dags för en ny 

ledning att ta vid, särskilt med tanke på den viktiga valrörelsen 2022. Det kommer att behövas 

många nya idéer och helt nya strategier. Föreningen har nu fler medlemmar än på många år 

och det finns goda förutsättningar för oss att få större inflytande och genomslag för vår politik 

i kommunen. Jag tackar alla medlemmar för ert stöd och för gott samarbete! Jag vill också 

tacka Inger Larsson som har lämnat över kassörskapet till Cristina Svedberg. Inger och jag 

har tillsammans hållit i trådarna i föreningen många år. Men vi lämnar inte partiarbetet, jag 

fortsätter som sekreterare och Inger som vice kassör.  

Lycka till, Ulf och Crissie! 

 
Några ord från den tillträdande ordföranden Ulf Sellgren 
Tusen tack för förtroendet och det oerhört hedrande uppdraget att fungera som ordförande för 

vår partiförening under 2021. Tusen tack Lena och Inger för allt ni gjort för föreningen. Det 

känns tryggt att ni stannar kvar i styrelsen och bidrar med er erfarenhet. 

 
Partistyrelsens konstituerande möte 18 mars 
Vid ett styrelsemöte den 18:e mars konstituerades den nya styrelsen med kontaktpersoner för 

några viktiga framtidsfrågor: 

 Skolfrågor – Samira Alborzi 

 Miljö- och klimat – Cristina Svedberg 

 Landsbygdsutveckling – Lena Lundgren  

 Socialpolitiska frågor – Gunnar bergström 

 Kommunpolitik - Johan Fagerhem 

 

Distriktets årskonferens 27-28 mars  
Det blir en digital konferens, med Cristina Svedberg och Ulf Sellgren som våra 

representanter, medan Samira Alborzi och Lena Lundgren fungerar som ersättare.  
 

 
 



 

Valfonden 
Verksamhetsplanen för 2021 har som ett av målen att vi ska samla in minst 25000 kr till 

valfonden under året. Valfonden ska fungera som öronmärkta pengar för att möjliggöra en 

mera permanent närvaro på torget i Vallentuna centrum under valkampanjen 2022.  Alla 

bidrag till vår valfond tas tacksamt emot, inget bidrag är för litet. Swisha till 1235059043, och 

ange ”Valfond”. Vi kommer att meddela status för vår valfond i kommande nummer av V 

Aktuellt.  

 

Digital aktivism 

Vänsterpartiets genomslag i mediabruset beror nästan helt på hur väl vi lyckas sprida 

information om vårt politiska arbete genom våra egna sociala media. Gå gärna in och gilla 

och följ vår partiförenings sociala sidor på Facebook och Instagram:   
https://www.facebook.com/VansterpartietVallentuna/ 

https://www.instagram.com/vansterpartiet_vallentuna/ 

 

Genom att gilla, följa, kommentera och ibland dela våra inlägg skapas ringar på vattnet och 

man fungerar som en digital aktivist – svårare än så behöver det inte vara. 
 

Kommunplanen/kommunbudgeten 
Styrelsen arbetar just nu med den kommande kommunplanen som ska behandlas av 

kommunfullmäktige i juni. Naturligtvis kommer vår kommunplan och skuggbudget att ha en 

välfärdsprofil med satsningar på skola, vård, omsorg, landsbygdsutveckling, miljö och klimat. 

Johan Fagerhem (johan@fagerhem.se) leder detta digra arbete. Om någon har synpunkter på 

frågor och satsningar vi bör ta upp i kommunplanen så hör av er direkt till Johan eller till vår 

lokala partimejl vallentuna@vansterpartit.se . Mera information publiceras i kommande 

nummer av V Aktuellt.   
 

Partiföreningens verksamhetsplan för 2021 har bilagts detta mejl. 
 
Bästa hälsningar! 
Ulf Sellgren 

Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 
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