
 

Augusti 2021 
Hej vänstervänner! 

Vänsterpartiet Vallentuna  
Vår partiförening har fått 11 nya medlemmar under sommaren 2021. Det är vi väldigt glada 

för och vi hälsar alla hjärtligt välkomna i vänsterfamiljen 

Vi blir jätteglada om ni som är medlemmar och även era vänner följer våra sociala medier: 

Facebook – https://www.facebook.com/VansterpartietVallentuna 

Instagram – https://instagram.com/vansterpartiet_vallentuna/ 

Hemsidan - vallentuna.vansterpartiet.se 

Vänstern i Vallentuna 
15 september ger ut vår första utgivning av den åttasidiga gratistidningen Vänstern i 

Vallentuna. Tema för detta nummer är marknadssamhället. Upplagan blir 5500 exemplar, 

vilket ger en hushållstäckning på ca 40%. Nästa nummer, som har miljö och klimat som tema, 

kommer att ges ut i början av december. Denna informationssatsning kostar naturligtvis en hel 

del, så alla bidrag till vår Valfond uppskattas (Swisha till 1235059043, och ange ”Valfond”).  

Öppet styrelsemöte 23 september 
Vill också påminna om att våra styrelsemöten alltid är öppna för samtliga medlemmar. Nästa 

styrelsemöte kommer att hållas 23 september med start 18:30.. Meddela i förväg om du vill 

vara med fysiskt på mötet så skickar vi inbjudan och adressuppgifter, eller digitalt så skickar 

vi en möteslänk. Mötesformen kan naturligtvis ändras beroende på det aktuella smittläget.  

Stadsvandring och fika 2 september 
Vill påminna om att torsdag 2 september bjuder föreningen på Stadsvandring i centrala 

Vallentuna. Tema för vandringen är Vallentuna centrums historia kopplad till arbetarrörelsen. 

Vi träffas 18:30 vid Kulturhusets entré. Vandringen tar ca en timme och avslutas med fika i 

eller utanför Folkets hus (beror på pandemiläget). Om du är intresserad så kom ihåg att 

anmäla detta till vallentuna@vansterpartiet.se senast 1 september. 

Studiecirkel i Väsby under hösten 
Under hösten kommer Väsbyvänstern anordna en studiecirkel (också för alla intresserade i 

Vallentuna) i samarbete med ABF. Under 5 tillfällen diskuteras tankesmedjan Katalys studie 

om det svenska klassamhället Klass i Sverige, 29/9, 27/10, 24/11, 15/12 och 26/1 kl.19-20.30 

hos ABF på Anton Tamms väg 3. Om du är intresserad, gör en intresseanmälan 

till ulrika843@hotmail.com  senast 15 september. 

 

Bästa hälsningar och sköt om er! 
Ulf Sellgren, Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 
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