
Vänstersväng – augusti 2015 

Vänsterpartiet Luleås informationsblad 

Kallelse till medlemsmöte inklusive Söndagsfika! 

Söndagen den 30 augusti, kl 14-16 

 

Välkommen till höstens första sammankomst som är ett kombinerat medlemsmöte och         

söndagsfika. 

Den formella delen, medlemsmötet håller vi för att nominera en kandidat som ersättare i stads-

byggnadsnämnden och en nämndeman i Luleå tingsrätt. Om du är intresserad av uppdrag eller 

vill nominera någon (som du tillfrågat och som tackat ja). Skicka sen nomineringen  till  Hans  

som har e-post: hans.pettersson@glasverket.se eller kontakta Hans per telefon på mobil-

nummer 070-556 64 77. 

 

Söndagsfikas-temat denna gång leds av                      

Anna Hövenmark, som är partistyrelseledamot              

och som varit ordförande i ”eko-eko-gruppen”, den         

gruppen har tagit fram ett förslag på ekonomisk-            

ekologiskt program och om detta diskuterar vi med Anna. 

 

 

Så var det dags igen! 

Vi startar upp höstens aktiviteter och inleder med ett medlemsmöte och söndagsfika.  

För er som är ”gamla vana” så vet ni att vi startar alltid med det formella (om vi har något)      

och därefter är det bara att komma och gå som ni själva kan och vill.  

Hoppas också många nya vill komma. Samtliga möten, om inget annat anges, hålls på        

medlemslokalen i  Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13.  

Om ni har frågor ringer ni 0920-148 67 eller 070-264 56 05 (fungerar bra med SMS också).  

 

Välkomna hälsar styrelsen! 

 



Ny medlem? 

Lördagen den 19 september kommer alla medlemmar som är nya (eller ganska nya) att bjudas 

in till en utbildningsdag för nya just nya medlemmar. Kursen hålls i Luleå, Vänsterns Hus. 

 

Utbildningen hålls klockan 10-15 ca och under den tiden kommer Anna Hövenmark och Nina 

Berggård från parti- respektive distriktsstyrelsen att gå igenom de fyra grundpelarna i Vänster-

partiets politik. Vi kommer att diskutera områdena och äta och fika gott. 

 

Alla medlemmar som gått med det senaste året får en riktad inbjudan till kursen, men…          

Om det är någon medlem som aldrig fick tillfälle att delta i ny medlems-kursen då ni gick med, 

så kan ni få en möjlighet även ni.  

 

Anmäl detta direkt till vår ombudsman, som också medverkar på utbildningen. Du kan anmäla 

dig redan på e-post: norrbotten@vansterpartiet.se eller ringa under kontorstid till 0920-125 08. 

Glöm inte bort ev. allergier! 

 

 

Höstens gruppmöten! 

För alla intresserade medlemmars kännedom kommer här datumen för höstens gruppmöten: 

Onsdag 9 september 

Onsdag 7 oktober 

Samt söndag 29 november kl. 14-16 ca (annan dag och tid) 

 

Gruppmötena är obligatoriska för de som är förtroendevalda till kommunala uppdrag för 

Vänsterpartiet. Mötena är också öppna för allas möjlighet att delta.  

 

Kontakta gärna vår gruppledare Nina om ni har frågor och funderingar på vad som är aktuellt 

i kommunpolitiken eller vad som kommer upp på respektive möte. E-post: 

nina.berggard@vansterpartiet.se eller 070-264 56 05 

 

Mötestiden hålls kl 17.30-19.30 ca. Expeditionen på Vänsterns Hus är öppen från kl 17. 

 


