Vänstersväng –VALEXTRA!

Kamrater,
Valrörelsen är inne i slutspurtsläge och det är givetvis också det som denna Vänstersväng fokuserar därför på information om valstuga, valturné, valsedelsutdelning på valdagen och slutligen valvaka!

VALSTUGA på Storgatan
Valstugan eller den så kallade V-bodan håller öppen måndagar-fredagar 10-17.30 och på lördagar kl
11-15. Vi har stängt de två första söndagarna, men håller öppet för valservice på valdagen kl 11-14.
I v_bodan har vi två valstugeansvariga som sköter det praktiska, men det behövs medlemmar och kandidater på listorna (politiker) som finns i stugan och pratar med väljarna.
Ansvarig för valstuge-schemat är Eva-Britt Tjernqvist. Det är glädjande om många har möjlighet att stå
en timme eller två i valstugan tillsammans med våra valstugeansvariga (som går lite skiftgång).
Anmäl dig därför snarast möjligt till Eva-Britt. Detta gör du helst per telefon (även SMS). Numret är
070-572 42 93. Alla behövs och kan göra en god insats i stugan!

Valturné
Vi önskar gärna få möta väljare ute på "valturné" i byar och bostadsområden. Glenn Berggård (070-665
04 44), Ingmari Åberg (070-684 5347) och Kati Jääskeläinen ( 070-686 96 60) är ansvariga för turnén
och är de som åker ut med "valbilen".
De valturnéansvariga ser gärna att ni medlemmar och kandidater i valen deltar med dem när de är ute
på ert "närområde". Ni får turnéplanen nedtecknad här och boka in er på "ert ställe" till Glenn, Kati
eller Ingmari via telefonsamtal (eller SMS). I turneplanen ser ni vem ni kontaktar för respektive ställe.

Turneplanen:
Datum och tid (avslutning anges i "ca-tid")

Ort/stadsdel och Ansvarig

28 aug, kl 17-19

Klöverträsk, Byagården - Glenn

30 aug, kl 11-14

Råneå, Centralparken - Glenn

2 sept, kl 17-19
4 sept, kl 17-19
5 sept, kl 17-19
6 sept, kl 11-14
8 sept, kl 16.30-18.30
9 sept, kl 16.30-18.30
10 sept, kl 16.30-18.30
11 sept, kl 16.30-18.30
12 sept, kl 16.30-18.30
13 sept, kl 11-14

Niemisel, vid affären - Ingmari
Persön, Byagården - Kati
Sunderbyn, vid sjukhuset -Glenn
Antnäs, vid affären - Ingmari
Porsön, vid ICA - Ingmari
Björkskatan, vid Konsum - Kati
Gammelstad, Vid ICA - Ingmari
Mjölkudden, Vid Konsum -Ingmari
Hertsön, vid ICA - Glenn
Örnäset, vid Coop - Glenn

Valsedelsutdelning på valdagen
Söndagen den 14 september håller vallokalerna öppet mellan kl 8.00-20.00.
Inför detta vill valledningen höra efter om vi har medlemmar som är villiga att
stå utanför ”sin egen” vallokal och dela ut valsedlar till de röstande. Vi tror inte
att utdelning av valsedlar är en enkel, men viktig insats i valrörelsen, men har
inte alltid haft möjlighet att bemanna alla vallokaler. Vi försöker därför med att
göra detta i en mindre skala utifrån hur ni medlemmar har vilja till detta.
Då det ganska strax är val, så föreslås att du som kan tänka dig att stå en timme,
två (eller så) kontaktar vår valledare Nina och meddelar intresset och så gör ni
upp om vilken vallokal som kan bemannas och hur det kan ske på bästa sätt.
Ett besked gärna innan nästa onsdag vore bra och
dyker oväntade möjligheter upp senare är det givetvis
bara att ta kontakt då.
Nina kontaktar du via e-post med uppgift om vallokal och vilka
tider som är aktuella.
Denna kontakt kan du göra med vändande e-post eller
ring 070-264 56 05.

Valvaka på Restaurang Toscana!
Öppen valvaka hålls från kl 18.30 på Restaurang Toscana,
Ringgatan 26, Skurholmen, Luleå.
(Ta buss nr 7 med LLT och stig av precis utanför restaurangen)
Valdags-kvällen ordnas öppen valvaka på Restaurang
Toscana. Till denna är du som medlem välkommen,
med ”öppen” i detta fall betyder att du självklart tar
med dig familj, vänner, sympatisörer för att delta under
kvällen.
Vänsterpartiet erbjuder alla medlemmar som kommer en ”rabattcheck” på 100 kronor som delbetalning
av mat och alkoholfridryck. Det finns öl/vin att köpa på egen bekostnad.
Rabattchecken får du på plats av Nina eller Annika (kassör och ordförande i V-Luleå) och den delas ut
klockan 18.30-22 (då köket beräknar att de stänger).
Restaurangen håller öppet fram till 24, mycket längre än ordinarie öppettid. Vi hoppas att många kommer.
Vi följer valet via storbildsskärm och får förhoppningsvis goda besked för vårt parti och för solidariska,
förbättrade möjligheter för vårt land, vårt landsting och vår kommun.

Varmt välkommen!
PS. Frågor om alla ”valaktiviteter” ställer du till Nina Berggård, e-post/telefon som ovan.

