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Vänsterpartiet Luleås informations- och medlemsbrev

Supervalårets sista månad är på ingång.
Vi gör som vi traditionsenligt gör då vi börjar varva ned inför jul– och helgledigheterna.
Vi bjuder in till julgröt för att umgås och summera året som gått.
Julgröten brukar ju vara det vi gör som terminsavslutning, men detta supervalår har medfört att budgetprocessen
i kommunen dragit ut på tiden och vi avslutar därför med medlemsmöte tillika förstärkt gruppmöte där vi
fastställer vårt förslag till alternativ budget för kommande perioden 2015-2017. Vi tar även upp en nominering
för ett extra uppdrag vi fått.
Välkommen delta på de kommande aktiviteterna!

Kallelse till medlemsmöte/förstärkt gruppmöte på
måndagen den 8 december klockan 18.30!
Måndag den 8 dec, klockan. 18.30-20.00 ca, på Lulsundsgatan 13, Vänsterns Hus,
hålls medlemsmöte/förstärkt gruppmöte.
På dagordningen finns genomgång och beslut i fråga om den kommande kommunala budgeten, även
kallad Strategisk Plan och budget 2015-2017. Det ska resultera i underlag för det förslag till vårt
budgetalternativ med Vänsterpartiets politiska prioriteringar i kommunen.
Under mötet ska vi också nominera ytterligare en nämndeman till Luleå tingsrätt. Vi har genom
lottning tilldelats denna plats och val ska förättas skyndsamt i kommunfullmäktige. Nomineringar
skickar du snarast till: hans.pettersson@glasverket.se eller ring Hans på telefon 070-556 67 25.

Vi bjuder på kaffe och frukt. Välkomna!

JULGRÖT!
Den 7 december är det dags för den traditionsenliga ”Julgröten” och vi dukar upp med gröt och
skinksmörgås kl 13-15 ca, på vår lokal på Lulsundsgatan 13, Vänsterns Hus.
Anmälan gör du med vändande e-post. Anmäl då också allergier och sånt. Vi behöver vi få in anmälan
senast torsdagen den 4 december.
Det går även bra att ringa in sin anmälan till grötkokare Bertil Bartholdson.
Ni når Bertil på telefon 0920-125 08, vardagar kl 9-16.

Varmt välkomna!

Kommande aktiviteter
Vårterminen
2015
Gruppmöten under våren
Vid gruppmötena diskuteras aktuella
kommunalpolitiska frågor. Alla kamrater med förtroendeuppdrag i dessa är kallade till mötena, men det
går
även bra för övriga intresserade medlemmar att
delta.
Gruppmöten hålls onsdagen före månadens
kommun-styrelsemöte, kl 17.30-19.30 ca på
vår lokal med
adress Lulsundsgatan 13, Vänsterns Hus.
Planerade datum (prel) för gruppmöten under
våren är:
7 januari, 4 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj
och 27 maj.
Kommunstyrelsens föredragningslista finns att
läsa via Luleå kommuns hemsida (kommun och
politik). Några extra exempar finns även
tillgängliga på mötet.

Lite datum att notera
Januari
19 Medlemsmöte
26 Kommunfullmäktige
Februari
1 Antirasistisk-kurs i Boden.
23 Kommunfullmäktige
25 Landstingsfullmäktige
28/2-1/3 distriktsårskonferens
Mars
15 V-Luleås årsmöte
30 Kommunfullmäktige
April
15 Landstingsfullmäktige
27 Kommunfullmäktige
Maj
1 Första Majfirande
25 Kommunfullmäktige
Juni
5-7 Vänsterdagar i Malmö
9-10 Landstingsfullmäktige (Övertorneå)
15 Kommunfullmäktige
Kommun- & landstingsfullmäktiges möten är
offentliga och hålls i stadshuset respektive
landstingshuset. De sänds också via lokala
medier. Se annons i dagspress.

Kontaktruta med kontaktuppgifter till partiföreningens presidie, kommun- och landstingsgruppledarna samt distriktets personal.
Ordförande - Annika Sundström, 070-344 96 12 eller annika.sundstrom@vansterpartiet.se
V. ordf - Ingmari Åberg, 070-684 53 47 eller ingmariaberg@hotmail.com (även ordinarie ledamot och sekreterare i
landstingsgruppen)
Kommun/landsting
Kommungruppledare - Nina Berggård, 070-264 5605 (Vice kommungruppledare -Bertil Bartholdson)
Landtingsgruppledare - Glenn Berggård, 070-665 04 44 (Vice landstingsgruppledare - Anna Hövenmark, Jokkmokk)
Distriktspersonal (dagtid)
Ombudsman - Bertil Bartholdson, 0920-12508
Kassör/administrativ sekreterare. - Lena Jakobsson, 0920-194 75
Vänsterpartiet Luleå och distriktets post- och besöksadress: Vänsterpartiet Luleå/Norrbotten, Vänsterns Hus,
Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå. Telefonnummer till expeditionen: 0920-148 67
Hemsida: lulea.vansterpartiet.se E-postadress: lulea@vansterpartiet.se

