Lite på G under sommaren…..
Juni
16 Antirasistisk argumentationskurs, Vänsterns Hus

Vänstersväng– juni
Vänsterpartiet Luleås
informations– och medlemsbrev

18 Sommarfika, Vänsterns Hus
20 Midsommar och dans runt stången….
Juli
4
Vänsterpartiets dag i Almedalen. Janas talar kl 19, TV-sänds.
5 Tornedalen Pride-parad, i samband med marknadshelgen.
9-12 Luleå Hamnfestival
Under festivalen kommer politikerdebatter att hållas den 10,
kl 11-11.45 samt 14-14.45. Vattenbar är också planerad.
Augusti
2-10 Stora Nolia i Piteå. Vänsterpartiet deltar med stor monter.
16 Valupptakt med besök av Jonas på Storgatan i Luleå Meverkarn
av lokala talare/kandidater och Ronny Eriksson, som underhåller

Kamrater,
Sommaren står för dörren och för många innebär det paus,
ledighet och semester. Det är bra om ni hinner få er lite vila
för efter den nyligen avslutade EP-valrörelsen så behövs det
omladdning av batterierna och i början av hösten drar vi i
gång igen.
Styrelsen och valledningen vill förövrigt passa på att tacka
er alla som på sitt sätt deltog i valrörelsen. Vi kan konstatera
att både nya och gamla medlemmar deltog och alla behövdes
och kommer även fortsättningsvis att behövas i vår parti.
Innan vi avslutar för terminen eller ska vi säga pausar mellan
valen, så är det fortfarande en stor och viktig aktivitet att
delta i, Luleå Pride. Tack och på återseende säger vi sedan
slutligen under en ”sommarfika!” strax före midsommar
Trevlig sommar önskar styrelsen!

Luleå Pride 13-15 juni
i Stadsparken
För tredje året i rad arrangeras Luleå Pride. Vänsterpartiet finns
på plats i vår monter. Vi deltar i partiquizzen kl 11 på lördagen och
samma dag deltar vi i en debatt på Lillan kl 12-14.

Unikt tillfälle: Utbildning med workshop!

Antirasistisk argumentations
kurs 16 juni!
Hur bemöter vi rasistiska argument? Hur kopplar vi vår antirasistiska argumentation till våra
politiska förslag? Vänsterpartiet i samarbete med EXPO erbjuder denna utbildning vid ett
tillfälle i resp. län.
Kursledare: Alexander Bengtsson, Expo

Nytt för i år är att vi vill gärna vara många Vänsterpartister där,
som inte bara kan vara ”montervakt” utan också gå runt och dela
ut flygblad och annat material. Helt enkelt möta människor i ett
direkt samtal.

Vänsterpartiets medlemmar inbjuds att delta i utbildning i antirasistisk argumentation med
koppling till Vänsterpartiets politik. Under ett faktaspäckat tretimmarspass föreläser Alex
Bengtsson, en mycket kunnig kursledare, om hur vi bemöter rasistiska uttalanden i valarbetet,
för att sedan bistå kursdeltagarna i en workshop med möjlighet att pröva och vässa argumentationstekniken.

Om du har möjlighet att delta som ”vänsterpartist på Priden”,
bemanna/bekvinna vår monter och vara aktivist på området,
anmäl dag och tider till vår ordförande Annika Sundström.
(Om du anmält dig idigare så behöver du ej göra det igen).

DATUM: 16 juni, kl 18-21 inkl paus med fika.
Plats: Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13, Luleå
ANMÄLAN görs senast 13 juni till: Vänsterpartiet Norrbotten
0920-125 08 eller till nina.berggard@vansterpartiet.se (vänsande e-post för
digitala mottagare)

Annika kommer att sammanställa ett schema utifrån de
anmälningar om deltagande som kommer in och meddelar tider
till de som är berörda.
Anmälan gör du, gärna innan den 9 juni, till Annika på
telefon 070-344 9612.
Det går också bra att maila lulea@vansterpartiet.se
(Ni som får svängen digitalt kan svara med vändande e-post!)
Vår målsättning är att ha monter under fredag eftermiddag,
kl 13-18 samt under lördagen kl 10-18.

Sommarfika!
Under trivsamma former så bjuder vi in till sommarfika innan vi
tar ”officiellt sommarlov”.
Onsdag den 18 juni mellan kl 18-20 på
Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.
Valledningen finns på plats och
berättar gärna om idéer och planerade
aktiviteter från nu och fram till valet.
Ta gärna med en potentiell medlem!

