
 

Juli 2021 
Hej vänstervänner! 

Vänsterpartiet Vallentuna  
Idag presenterade Novus sin partisympatiundersökning för juli – Vänsterpartiet hamnade där 

på historiskt höga 13,3%. Naturligtvis måste vi ta alla sådana undersökningar med en stor 

nypa salt, men faktum är att Vänsterpartiet har fått väldigt mycket uppskattning under 

sommaren för att partiet utan förbehåll ställde upp för landets tre miljoner hyresgäster, mot de 

nyliberala marknadskrafternas systemattack. 

Partiet har fått många nya medlemmar, och vår partiförening i Vallentuna har fått åtta nya 

medlemmar, vilket är anmärkningsvärt, speciellt för en sommarmånad. Alla nya medlemmar 

är hjärtligt välkomna till Sveriges vänsterrörelse - hoppas innerligt att vi kan ses framöver.  

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 kommer vi att ge ut vårt första gratisnummer av den åttasidiga tidningen 

Vänstern i Vallentuna. Temat för detta nummer är marknadssamhället. Vi kommer att 

fokusera på våra satsningar på skolan och på en levande landsbygd, där skolan spelar en 

central roll, samt de stora behoven av att bygga hyresrätter, speciellt för våra unga vuxna. Vi 

planerar även att ge ut ytterligare ett nummer under 2021, för att sedan växla upp ytterligare 

under 2022 fram till valet.  

Våra huvudsakliga intäkter kommer från kommunbidrag (proportionellt till hur många 

ledamöter vi har kommunfullmäktige), medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner. Vår 

informationssatsning i form av tidningen Vänstern i Vallentuna kostar naturligtvis en hel del, 

så alla bidrag till vår Valfond uppskattas naturligtvis (Swisha till 1235059043, och ange 

”Valfond”). Inga bidrag är för små - alla vattendroppar bidrar till att urholka stenen. 

Öppet styrelsemöte 16 augusti 
Vill också påminna om att våra styrelsemöten alltid är öppna för samtliga medlemmar – vi ser 

det som en demokratisk rättighet. Nästa styrelsemöte planeras att hållas 16 augusti med start 

18:30. Förhoppningsvis blir det ett fysiskt möte i Folkets hus – men det kommer också vara 

möjligt att delta på distans via sin dator eller mobiltelefon. 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.  

Rundvandring och fika vecka 35 
Vi planerar en guidad rundvandring i centrala Vallentuna under vecka 35, preliminärt datum 

är torsdag 2 september, med efterföljande vänsterfika i Folkets hus. 

Bästa hälsningar och ha en riktigt skön fortsättning på sommaren! 
Ulf Sellgren, Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 


