
 

April 2021 
Hej partivänner! 
 
Häng rött 1:a maj 
Vänsterrörelsens allra största högtidsdag står ju för dörren. På grund av den pågående 

pandemin blir årets olika evenemang huvudsakligen digitala.  

I år kör vi förra årets succé Häng rött på 1 maj i repris , dvs vi visar färg genom att hänga 

röda fanor, dukar, halsdukar, handdukar, eller vad som helst som är rött, från fönster, på våra 

grindstolpar, sveper in statyer, eller sätter på röda mössor på våra trädgårdstroll – endast 

fantasin sätter gränsen. Skicka gärna ett fota av ert Häng rött-initiativ till 

vallentuna@vansterpartiet.se. 

Påminner också om  evenemanget 1 maj med Vänsterpartiet 11:45 (med Nooshis tal klockan 

12:00) och Stockhomsdistriktets 1 maj kvällsshow 19:00, båda evenemang hittar vi på 

Facebook. 

Partistyrelsen - kontaktpersoner 
Vi vill också påminna om att partiföreningens styrelse har kontaktpersoner för några politiska 

områden som vi prioriterar i Vallentuna: 

 Skolfrågor – Samira Alborzi (samira_alborzi@hotmail.com) 

 Miljö- och klimat – Cristina Svedberg (crisvedberg@gmail.com) 

 Landsbygdsutveckling – Lena Lundgren (lena.a.lundgren@gmail.com) 

 Socialpolitiska frågor – Gunnar bergström (gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se 

 Kommunpolitik - Johan Fagerhem (johan@fagerhem.se) 

 Bostadspolitik och infrastruktur – hela styrelsen 

Alla synpunkter och förslag är välkomna, och naturligtvis går det alldeles utmärkt att maila 

vallentuna@vansterpartiet.se, och/eller att ringa (se telefonnumren till våra 

styrelsemedlemmar på vår hemsida http://vallentuna.vansterpartiet.se. 

Distriktets årskonferens 27-28 mars  
Distriktets årskonferens blev ett digitalt arrangemang, som hölls i mycket god anda med över 

200 deltagare från Stockholmsdistriktets lokala partiföreningar. Vallentuna representerades av 

Ulf Sellgren och Cristina Svedberg. Bland annat antogs Verksamhetsplanen för 2021 och 

Ebba Elena Karlström återvaldes som ordförande för distriktet. 

Vår lokala valfond 
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. Aktuellt saldo på Valfonden 

är ca 14500 SEK. 

Swisha till 1235059043, och ange ”Valfond”.  

Lokaltidningen Vänstern i Vallentuna 
Vi har också beslutat att ansluta oss till det projekt med lokal tidningsutgivning, som leds av 

våra vänner i Malmö, under första kvartalet 2020 och som flera av våra grannföreningar redan 

har provat på. Första numret av  det åtta-sidiga Vänstern i Vallentuna planeras till mitten av 
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september, och är tänkt som en ”tjuvstart” för oss på nästa års valrörelse. Kostnaden per 

utgivning blir 10000 kr om vi begränsar postutskicken till ca 4000 postadresser i kommunen 

(av ca 13500) och delar ut 1000 exemplar själva. Mejla oss gärna om du skulle vilja dela ut 

Vänstern i Vallentuna i ditt bostadsområde – all sådan hjälp reducerar våra 

distributionskostnader. Vårt konkreta upplägg för septembernumret behöver vi bestämma i 

början av juni. 

Kommunplanen/kommunbudgeten 
Styrelsen arbetar just nu med den kommande kommunbudgeten och kommunplanen för 

perioden 2022-2024. Den ska behandlas av Kommunstyrelsen 11 maj och beslutas av 

Kommunfullmäktige 7 juni. Förutom att presentera våra yrkanden på Kommunstyrelsens 

förslag kommer vi att utarbeta och publicera en mera heltäckande egen kommunplan för 

2022-2024.  

Vår kommunplan och skuggbudget kommer naturligtvis att ha en välfärdsprofil med 

satsningar på skola, vård, omsorg, landsbygdsutveckling, miljö och klimat, samt en långsiktig 

satsning på att kraftigt öka antalet hyreslägenheter. Till skillnad från det borgerliga styret så 

kompenserar vi också för löne- och prisförändringar, detta för att motverka den årliga 

”hyvlingen” av kommunens olika verksamheter. 

 
Bästa hälsningar inför 1 maj! 
Ulf Sellgren 

Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 

 


