
 

September 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. 

Stadsvandringen 2 september 
Vid stadsvandringen delade Jonathan Olsson från Sweden History Tours med sig en massa 

väldigt intressanta fakta om centrala Vallentunas historia – speciellt minns jag Tärningen, 

med rötter ända tillbaks till Vendeltiden, samt historien kring den livliga verksamheten i 

Vallentunas tegelbruk, och att det var tegelbruksarbetare som bildade vår lokala partiförening 

för ca 100 år sedan. 

Vänstern i Vallentuna 
15 september delades 7500 exemplar av vår tidning Vänstern i Vallentuna ut av PostNord. 

Vallentuna har totalt ca 13500 postlådor. Vi har även 1000 lösa examplar av tidningen – ca 

600 av dessa har vi har delat ut på några gator och adresser där vi inte betalat för 

postutdelning. Alla medlemmar ska ha fått ett exemplar i postlådan - m du inte har fått något 

exemplar, skicka gärna ett mejl till vallentuna@vansterpartiet.se 

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, många bäckar små som det ofta sägs - Swisha till 1235059043 och ange 

”Valfond”, eller betala till Plusgiro 481914-0. Aktuellt saldo är ca 23000 kr – allt över 25000 

kan vi använda för vår tidningssatsning. 

Öppet styrelsemöte 19 oktober 
Vill också påminna om att våra styrelsemöten alltid är öppna för samtliga medlemmar. Nästa 

styrelsemöte kommer att hållas 19 oktober med start 18:30 i Folkets Hus Meddela i förväg om 

du vill vara med fysiskt på mötet så skickar vi inbjudan med dagordning. 

Medlemsmöte i solidaritetetens tecken 11 november 
Den 11 november planerar vi för ett medlemsmöte med fika i Folkets Hus (Hövdingavägen 1, 

vid Vallentuna Centrum), med start 19:00. Till mötet har vi bjudit in Matts Mattsson, 

ordförande för Solidaritetsföreningen i nordost, för att prata om praktiskt solidaritetsarbete, 

under devisen Tänk globalt – handla lokalt. Mejla vallentuna@vansterpartiet om du kommer, 

och meddela gärna om du har någon allergi eller andra preferenser för förtäringen. 

Hoppas att vi alla får en fin höst! 
Ulf Sellgren, Ordförande Vänsterpartiet Vallentuna 


