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artikongressen blev en succé. Att partiets öppna partiledarvalsprocess – och valet av Jo-
nas Sjöstedt – skulle ge positiv respons var lätt att föreställa sig. Men utöver det lyste det 
faktiskt igenom mediefiltret vilket öppet, radikalt och konstruktivt parti vi är medlemmar i. 
Hur vi – Sveriges största vänsterpartidistrikt – förvaltar möjligheten blir viktigt.

Politiskt var kongressen både radikal och jordnära. Huvudfokus förblir jobb, välfärd, feminism och kli-
mat. Skolan ska åter förstatligas och huvudfokus ligga på likvärdig utbildning snarare än symbolfrågor. 
Framkomliga strategier för kortad arbetstid ska tas fram. En socia-
listisk strategi för 2010-talet, och ett ekologiskt-ekonomiskt program 
som ”visar hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ra-
men för ekologiskt hållbara gränser” ska tas fram.

n så radikal politik – framförd av en populär parti-
ledare med pragmatisk och resonerande framtoning 
– kan vara precis vad som behövs i ett läge där brett 
folkligt stöd för radikalt systemskifte är det enda som 
kan lösa den mångfacetterade civilisationskris vi just 

nu befinner oss i.

På nationell nivå genomför partiet nu en stor omorganisering för 
att stärka organisation, studier och politikutveckling. Kongressen tog 
ytterligare steg: Ett tak på inkomster för partiuppdrag införs vilket 
stärker partiets ekonomi. Ett internfeministiskt nätverk startas. Fram-
tidsstrategin ska implementeras i hela partiet.

istriktsstyrelsen föreslår att en regional förvalsstra-
tegi för detta arbete ska tas fram till årskonferensen 
2013. Min åsikt är att en sådan behöver göra oss till 
mer av ett parti som drar år samma håll – och mindre av tre kanslier, 43 partiföreningar 
och ett tjugotal fullmäktigegrupper. Stärkt samordning var avgörande för genomslaget för 

vår kritik mot vinster i välfärden. Men partiet har kommit mycket längre i sådan samordning än distriktet. 
Det bör ändras inför nästa val. Vänstern har inte råd att försätta några chanser. Särskilt inte i Stockholm. 
Kongressens beslut att lyfta klimatfrågan, och tätare väva samman den med vår övriga politik, borde un-
derlätta samordningen i ett distrikt där kampanjer för kollektivtrafik och välfärdsfrågor ibland stått emot 
varandra.

Själv har jag nu lett två valrörelser på tre år och är inte beredd att förbereda en tredje. Jag kandiderar där-
för inte till omval som distriktsordförande. Men finns förstås kvar i politiken. Lokalt i min partiförening, 
som chef för partiets nyskapade enhet för politikutveckling och studier, och i programkommissionen. Jag 
är väldigt stolt över en exploderande medlemsutveckling och stärkt organisation, studier och medlems-
vård. Över ett mer kampanjande distrikt som gått i bräschen för att sätta kritiken mot vinster i välfärden 
på dagordningen. Slutligen är jag väldigt tacksam mot alla er som gjort detta möjligt. Och jag lämnar i 
tillförsikt om att nästa distriktsledning kommer att ta såväl det som fungerat bra - som mindre bra - ännu 
mycket längre. H
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Manusstopp

John Hörnquist, distriktsordförande
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» Men utöver det 
lyste det faktiskt 
igenom mediefil-
tret vilket öppet, 
radikalt och kon-
struktivt parti vi är 
medlemmar i. Hur 
vi – Sveriges största 
vänsterpartidistrikt – 
förvaltar möjligheten 
blir viktigt.«

Toppen: En fantastisk 
partikongress!

Botten:Fiaskot för 
klimatförhandlingarna i 
Sydafrika.
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Den första februari sker överta-
gandet och då ses vi för ett öp-
pet möte i Vällingby centrum. 
Där kan du bland annat lyssna 
på riksdagsledamoten Ulla An-
dersson (V) som pratar om pri-
vatiseringens pris. Också Leif 
Larsson (V), som är vice ord-
förande för stadsdelsnämnden 
Hässelby-Vällingby, kommer att 
finnas på plats. 

Skurkföretag
- Carema är ett skurkföretag. Vi 
vill ställa borgarna till svars och 

visa att så här blir det med ert 
system, säger Leif Larsson. 

Carema Cares drift av Kop-
pargården har fått hård kritik 
för bland annat underbeman-
ning. Carema har också kriti-
serats för att personalen tvingas 
spara på blöjor och tvättlappar 
till de boende. På mötet hoppas 
Ulla Andersson och Leif Lars-
son få föra diskussioner med 
intresserade Stockholmare och 
ge information om det som har 
hänt på Koppargården. 

Nytt avtal
Stockholms stad tecknade ett 
avtal med Carema Care angå-
ende Koppargården 2008. I sep-
tember 2011 så valde den bor-
gerligt ledda kommunstyrelsen 
att förlänga avtalet med två år. 
Detta trots kritik från bland an-
nat Hässelby-Vällingbys stads-
delsnämnd som ville att avtalet 
skulle sägas upp. Bara två må-
nader senare briserade skanda-
lerna och avtalet revs.

Mer resurser behövs
Leif Larsson poängterar att allt 
inte automatiskt blir bättre för 
att Koppargården byter regi:

- Det är från demokratisk 
synpunkt bra att kommunen 
tar över driften av Koppargår-
den. Men om vi inte tillsätter 
tillräckligt med resurser, spelar 
det ingen roll om personalen 
springer benen av sig för ett pri-
vat företag eller ett kommunalt.

Koppargården åter i 
kommunal regi!

Välkommen att fira med oss
Var: Trappans ersättningslokal, Vällingby backe 
13 i Vällingby. När: 1 februari klockan 18:30
Talare: Ulla Andersson (V), riksdagsledamot. To-
run Boucher (V) ledamot i äldrenämnden. Håkan 
Jörnehed (V), Hälso och sjukvårdsnämnden. Leif 
Larsson (V), vice ordförande för stadsdelsnämn-
den Hässelby-Vällingby.

Vi har tagit tillbaka Koppar-
gården i kommunal drift 
och det ska vi fira! H

.se

... ny pressekreterare vid 
Vänsterpartiets kansli i 
Stadshuset i Stockholm.

Hur känns det?
- Det är väldigt roligt och 
spännande!

Vem är du?
- Jag har tidigare har jobbat 
som journalist på bland an-
nat TV4, SVT och Sveriges 

Radio. Jag har alltid varit 
politiskt intresserad och har 
bland annat studerat stats-
vetenskap. Det viktigaste 
jag gjort i mitt liv är att ta 
hand om en snäll hund som 
annars skulle ha avlivats, 
eftersom hundens tidigare 
ägare inte hade lust att ha 
henne kvar. Hunden förmed-
lades från organisationen 
Hundar utan Hem.

Vad händer på Vänsterpar-
tiets kansli i Stadshuset 
framöver?
- Massor! Vi jobbar för att 
alla ska ha råd att bo bra i 
Stockholm. Vi måste återta 
välfärden, och kräver tvär-
stopp för privatiseringarna i 
Stockholms stad. H

Hallå där Jessica Nordh...
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Stockholm är på många sätt en fantastisk stad. 
Storstadens puls går genom kollektivtrafikens 
tunnlar och bussträckor, från blå linjens norra 
delar till gröna och röda linjens södra delar. Mil-
jonprogrammen rymmer många livsöden, många 
lever lyckligt, andra har det svårare. 

Vänsterpartiet älskar Stockholm och därför vill 
vi göra staden bättre. En avgörande fråga är rät-
ten till bostad. Den som har miljoner på banken 
kan slå upp DN-bostad och leta boende i glassiga 
annonser. Vi andra får vackert ställa oss i kö. Men 
utsikten att få bostad är dessvärre inte alltid ljus. 
Bostadsförmedlingarnas köer växer, många kö-
ande upplever att de står och stampar på samma 
ställe. 

I distriktsstyrelsens förslag till verksamhets-
plan, föreslår vi att bostad ska göras till fokusfråga 
verksamhetsåret 2012. En trovärdig storstadsvän-
ster måste ta storstadsfrågorna på allvar. Svarta 
andrahandsboenden och flyttkaruseller måste er-
sättas med grävskopor och byggplaner. Vi ska ha 
en positiv framtoning där vi visar på att Vänster-
partiet är alternativet för den som vill att det ska 
byggas mer i Stockholm. Och då snackar vi inte 
om ännu fler lyxlägenheter, utan justa hyresrätter 
som ungdomar och andra människor med vanlig 
inkomst ska ha råd att bo i. 

I många delar av länet är Vänsterpartiet det parti 
som vill bygga mest. Det är bra, vi har rätt politik. 
Nu gäller det bara att få folk att koppla ihop Vän-
sterpartiet med bostadsbyggande. 

Stockholm är på många sätt en fantastisk stad. 
Just därför att vi älskar staden vill vi göra den 
bättre. Med fokus på bostadsfrågan kan Vänster-
partiet Storstockholm bli ett seriöst alternativ för 
storstadens invånare. H

sEluaH alsaati

vikarierar fram till DÅK 2012 heltid på Expen

 vice ordförande Vänsterpartiet Storstockholm

Vi älskar 
Stockholm

Ann Mari Engel, vice ordförande i Kul-
turnämnden i Stockholm har gjort en 
sammanställning av stadens nuvarande 
kulturpolitik ur ett förortsperspek-
tiv. Den visar att de växande klyftorna 
också syns vad gäller Stockholmarnas 
möjlighet att utöva kultur och att ta del 
av den.

1 miljard till kultur
Stockholms stad satsar mer än en mil-
jard kronor per år på kulturverksamhet 
och de flesta verksamheterna vänder sig 
formellt till alla invånare. Men många 
förortsbor är inte så rörliga över staden, 
eller har inte råd med resorna, och i 
praktiken är pengarna väldigt ojämnt 
fördelade.

Samtliga kulturinstitutioner som 
idag får stöd av staden är belägna inn-
anför tullarna, utom en enda. Det är 
Tensta Konsthall, som saknar långsik-
tig finansiering. Dessutom ligger alla 
statliga och privatfinansierade kultur-
institutioner i innerstaden. Av stödet 
till fria verksamheter går bara omkring 
en tiondel till verksamheter utanför tul-
larna, varav en stor del till närförorten 
Liljeholmen.

70 % till innerstaden
En översiktlig uppdelning av hela stö-
det inklusive bibliotek, kulturskola och 

samlingslokaler ger grovt räknat 632 
miljoner kronor till kulturverksam-
heter i innerstaden och 258 miljoner 
kronor till förorten. Det betyder 2000 
kronor per invånare i innerstaden (315 
042 personer) och 490 kronor per invå-
nare i förorten (532 301 personer). En 
innerstadsbo får alltså över fyra gånger 
mer än en förortsbo, när stadens kul-
turresurser fördelas.

Den borgerliga politiken har också 
inneburit att de flesta förorter har brist 
på samlingslokaler, nedskurna bidrag 
från stadsdelarna, indragna kulturse-
kreterare, privatiserade centra och all-
männa platser, höjda kostnader för kul-
turskolan, förbud mot ungdomskultur 
som graffiti och centraliserade beslut 
med brist på dialog med de lokala ak-
törerna.

Kultur åt alla
 Vänsterpartiet vill att alla Stockhol-
mare ska kunna ha en vardag fylld av 
kulturupplevelser!

Vår rapport visar att målet om ett de-
mokratiskt kulturliv är långt ifrån upp-
fyllt och vi gör därför stora satsningar 
på kulturverksamheter i förorten i vår 
budget och arbetar konsekvent för att 
bryta den kulturella segregationen. 

Ny kulturpolitisk rapport:

Segregationen växer även för kulturen
En innerstadsbo får fyra gånger mer än en förortsbo när kulturresurs-
erna fördelas. Det visar den rapport som Vänsterpartiet i Stockholms 
stad nyligen tagit fram. Rapporten finns för nedladdning på stockhol-
msvanstern.se H
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Serafens vårdcentral på Kungs-
holmen var fram till 2008 i 
landstingets ägo. Men när lä-
karna där ville ”knoppa av” var 
det fritt fram. De fick köpa till 
vänskapspris, knappt 700 000, 
inte mycket mer än värdet på 
inventarierna. 

Var detta verkligen tillåtet, 
Birgitta Sevefjord?
- Nej, enligt kommunallagen 
och EG-rätten måste kommu-
nal egendom säljas på en öp-
pen marknad till högsta möjliga 
pris. Vi protesterade högljutt då 
men förgäves. Inte förrän Stats-

kontoret samma vår sade ifrån 
stoppades avknoppningarna.

Vem hade det politiska ansva-
ret?
- Dåvarande finanslandstings-
rådet Chris Heister (M) som 
avgick och blev landshövding 
2008. Jag anser att Filippa Rein-
feldt ska stå till svars men i van-
lig ordning håller hon sig undan 
när hennes mindre lyckade fö-
rehavanden granskas.

Det blev nuvarande finans-
landstingrådet Torbjörn Ros-
dahl som tvingades ut på ba-
nan i medierna. Han beklagade 

Miljonklippet på Serafen:

Hur kunde 
detta hända?
Läkare köpte vårdcentral för 700 ooo för 
att sedan sälja den för 20 miljoner. H

20-miljonersköpet men menade 
att avknoppningen skedde en-
ligt ”gällande regelverk”. Lagen 
var ingenting moderaterna tog 
hänsyn till.

Men går det att göra något 
nu, fyra år efter avknopp-
ningen?
- Eftersom preskriptionstiden är 
fem år har vi ännu möjlighet att 
polisanmäla de moderata lands-
tingsråden för att de slumpade 

bort Serafen. Stockholms stad 
polisanmäldes 2010 för att ha 
sålt hemtjänsten i Vantör för 
en struntsumma. Köparna be-
talade ytterligare tre miljoner 
efter förlikning. Regeringsrät-
ten hade dessförinnan slagit fast 
att försäljningen var olaglig. Nu 
ligger ärendet hos Riksenheten 
mot korruption. Så visst ska vi 
gå vidare med denna rättsröta! 

ingrid Falk

Hela mötet gick i stort sätt åt 
till att spika vårt förslag till 
verksamhetsplan för 2012. 
som finns med som bilaga till 
den här tidningen. Det viktigas-
te är att distriktet ska fokusera 
på en profilfråga. Den frågan 
tycker vi ska vara bostad, med 
särskilt fokus på bygget av nya 
hyresrätter. Bostadsfrågan har 
”en stor sprängkraft i och med 

den stora betydelse boendet har 
i människors liv och med den 
situation som råder på bostads-
marknaden i Stockholm.” 

Vi föreslår också att distriktet 
tar fram en strategi för valet 
2014, där vi identifierar poli-
tiska och organisatoriska stra-
tegier för att bidra till valseger. 
Vidare behöver distriktet bli 

DS-rapport 17 november:

Fokus på bostäder i 
verksamhetsplanen 2012

en tydligare politisk aktör i det 
opinionsbildande arbetet. Vi 
ska samordna våra förmågor 
genom gruppledarträffar, samt 
stärka samordningen av de par-
lamentariska grupperna och de 
samlade kansli- och personalre-
surserna i distriktet. Ytterligare 
en målsättning är att involvera 
fler medlemmar genom exem-
pelvi utskott, nätverk och ar-
betsgrupper.

Arbetet med medlemsvård ska 
fortsätta, nyinkomna medlem-
mar ska snabbt erbjudas möj-

lighet att aktivera sig. Samtidigt 
har distriktsstyrelsen en viktig 
uppgift i att stötta partiförening-
arna. Detta sker bland annat ge-
nom att utveckla systemet med 
kontaktpersoner och faddrar. 
Slutligen vill vi ta fasta på den 
framtidstro som skapades i och 
med Vänsterpartiets Kongress. 
Vi föreslår att det ska tas fram 
en regional konkret handlings-
plan som beskriver hur partiets 
framtidsstrategi ska implemen-
teras i länet. 

sEluaH alsaati

Distriktsstyrelsen

Det sista mötet år 2011 för 
Storstockholms distriktssty-
relse blev kort men naggande 
gott. Först de dåliga nyheterna: 
DS beslutade efter diskussion att 
minska utgivningen av Vänster-
aktuellt till sex nr per år, från 
nuvarande åtta.

Desto roligare var diskus-
sionerna kring DS kontakter 

med partiföreningarna. I sam-
band med denna beslutade vi 
att besöka så många föreningar 
vi hinner innan 10 februari 
och berätta om DS förslag till 
verksamhetsplan 2012. Vi har i 
skrivande stund (januari) börjat 
besöka några föreningar. Om 
inte er förening fått besök eller 
blivit kontaktad än – hör av dig 

DS-rapport 14 december:
till: storstockholm@vansterpar-
tiet.se. 

DS valde även en ny vice ord-
förande: Seluah Alsaati (Västra 
Södermalms), som varit ordi-
narie DS-ledamot sedan i mars 
2011 och tidigare bland annat 
arbetat framgångsrikt med akti-
vistnätverket. Sedan förra mötet 
har även två DS-ledamöter av-

sagt sig sina DS-uppdrag: Nu-
jin Alacabeck (Huddinge) och 
Kerstin Åkare (Upplands bro). 
Därutöver diskuterades årets 
preliminära budgetresultat, vil-
ket ser ut att bli bättre än väntat, 
samt möjligheter att tillgänglig-
hetsanpassa Kafé Marx. 

Erik HEgElund

Distriktsstyrelsen
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Över trettonhelgen samlades 225 ombud, en massa andra Vänsterpartister 
och den svenska medieeliten i Uppsala för att genomföra Vänsterpartiets 
39:e kongress. Ny ordförande valdes, och att det blev Jonas Sjöstedt har 
väl knappast undkommit någon.

Partiledarfrågan dominerade såklart intresset både på plats och i media. 
Trots, eller kanske just för att, det varit en lång process med flera kandida-
ter och delade meningar om hur många partiledare vi ska ha så har sällan 
entusiasmen varit så stor efter en Vänsterpartikongress. När vi väl har gått 
till beslut så är uppslutningen fantastisk kring besluten!

Vid sidan om partiledarvalet antogs Strategidokumentet som varit ute på 
motionsbehandling. En del saker ströks, andra lades till och resultatet är 
en utstakad väg att börja arbeta med i partiföreningar och distrikt såväl 
som centralt.

Även partiprogram och stadgar kompletterades med en del nya skrivningar. 
Allt som kongressen beslutade finns ännu att skåda på kongress2012.
vansterpartiet.se.

Stockholmare i Partistyrelsen:
Förnyat förtroende som ordinarie ledamöter fick Josefin Brink, Kalle Larsson 
och Mats Einarsson. Utöver dem valdes också Aron Etzler och Karin Rågsjö 
in i partistyrelsen som nya ledamöter.
Som ersättare valdes Veronica Kallander, Hediye Güzel och Erik Hegelund.

Stockholmare i:
Programkommissionen
Ali Esbati (ja Norge är tydligen en del av Stor-
stockholm också), John Hörnquist, Ida Gabriels-
son och Elisabeth Biström.

Valberedningen
Anna Herdy och Torun Boucher

Revisorsersättare
Inga-Lill Franzén

Tack Lasse, Anki, Alice och Eva-Britt!
Lasse Ohly har nu avgått efter ofattbart 
många år i partiledningen varav nästan 
åtta som partiledare.

Tillsammans med partisekreteraren 
Anki Ahlsten, vice ordföranden Alice 
Åström och förstås flera andra har Lasse 
bidragit till att ett en gång sargat och 
splittrat parti åter hittat en ny roll i 
svensk politik. Förenat det bästa ur vårt 
partis historiska tradition med nödvändig 
förnyelse.

Partiet står idag samlat, stigande i opi-
nionen och går som en raket i medlems-
utvecklingen. Vänsterpartiet är också 
välfärdspartiet nummer ett. Ett stort tack 
till er alla för det.

Likaså ett stort tack till Eva-Britt 
Svensson, som fortsatt och verkligen eta-
blerat arbetet med att ge svensk vänster-
feminism och EU-kritik ett ansikte i EU, 
som hennes företrädare påbörjat.

Se allt från kongressen på:

kongress2012.vansterpartiet.se
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Annica pluggar juridik till vardags på Stockholms Univer-
sitet och jobbar som receptionist på en advokatbyrå. Hon 
är också nämndeman på Förvaltningsrättens skatteavdel-
ning.

 
Vilka frågor vill du helst driva i landstinget?
- Jag önskar ett stopp för att riskkapitalbolag ska kunna 
föra ut sina vinster från vården ur landet till skattepara-
dis. Eventuella överskott från vården ska återinvesteras 
i verksamheten, till exempel för att höja personalens 
löner.

Bussar och tunnelbana fungerar inte heller så bra 
under det borgerliga styret. Vi borde inspireras av andra 
storstäder och investera i trådbussar och kanske till och 
med dubbeldäckare.

Ditt favoritställe?
Södermalm. För det första finns det härliga prome-
nadstråket »Hälsans stig« runt hela söder, utsikten är 
fantastisk! För det andra är söder fullt av mysiga caféer, 
restauranger och små ovanliga butiker. H

Ny i Stockholms läns landsting (V)

Annica Lidström
37 år, Kungsholmen

Se allt från kongressen på:

kongress2012.vansterpartiet.se

Hej och varmt välkommen Kersti Axbro, Vänsterpar-
tiet Storstockholms 3000:e medlem!

Vem är du och vad fick dig att gå med i partiet? 
- Jag växte upp i Stockholms södra förorter, är född -54 och 
bor nu i Råcksta. Mina sympatier har alltid legat hos vän-
stern. Jag var medlem ett kort tag på 70-talet. Det som fick 
mig att gå med nu var de här skandalerna som blossat upp 
i äldrevården. Och kaoset på järnvägen. Det visar vad som 
händer när privatiseringarna får slå igenom och folk bara 
vill tjäna pengar. 

Du var inbjuden av distriktet till partikongressen men kunde 
inte komma. Följde du debatten via media istället? 
- Ja en del. Jag hörde Jonas tal på radion. Det var bra men 
det hade varit kul med en man och en kvinna som partile-
dare. 

Är det något särskilt du tycker är viktigt för partiet att jobba 
med nu? 
- Bra att vi jobbar med äldreomsorgen. Alla ska vi bli gamla 
en dag. Jag efterlyser mer engagemang på bostadssidan. Att 
det inte byggs hyresrätter och mot ombildningar till bo-
stadsrätter. Många stängs ute från bostadsmarknaden idag. 

Till sist, du kunde inte komma på kongressen, kanske vill du 
komma som hedersgäst till årskonferensen i mars istället? 
- Jo det ska jag försöka göra. Det var någon sammankomst 
i partiföreningen nu i februari också, som jag också ska gå 
på.

Jobbar du inom vården? 
Vill du vara med och utveckla 
Vänsterpartiets sjukvårdspolitik?
:

:
:

&

kontakta 
torun BoucHEr, politisk sEkrEtErarE 
på VänstErpartiEs landstingskansli

torun.boucher@politik.sll.se, tel. 070 - 737 41 60:

:

:
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Studiecirkel: Marx i helhetsperspektiv

Anmälan: storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-654 13 10
Frågor: evalenalundberg@vansterpartiet.se eller 073 569 97 16

Start 15 Feb kl. 18.00, 9 ggr.  Kafé Marx, Kungsgatan 84
Läsning: Karl Marx, Texter i urval - Red. Sven-Eric Liedman Ordfront 2003
Studieledare: Werner Schmidt, Professor i historia, Södertörns högskola

Vi läser ett urval Marxs texter och följer utvecklingen från ungdomens brev, de tidiga skrifterna till 

de stora ekonomiska arbetena. Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. OBS 

! endast kontanter.”

Nomineringsstopp 10 feb
Nominera ordförande, distriktsstyrelse och revisorer till valberedningen.storstockholm@
gmail.com. Nominera till ny valberedning till storstockholm@vansterpartiet.se.

Skolpolitiskt nätverk 23 jan, 
kl 19-21 på Kafé Marx. Kon-
takta samuel.sandberg@
sodertalje.se för mer info.

Vart är världen på väg? 23 
jan, Göran Therborn på 
ABF-huset kl 18.00. Entré 
60 kr.

Till minnet av Fadime 26 
jan, ABF-huset kl 18.00. Pa-
nelsamtal med bla Amineh 
Kakabaveh och Gertrud 
Åström.

Fira segern på Koppargår-
den 1 feb, Trappans ersätt-
ningslokal, Vällingby backe 
13  kl 18:30.

Motions- och nominerings-
stopp 10 feb, skicka mo-
tioner till storstockholm@
vansterpartiet.se och 
nomineringar till valbered-
ningen.storstockholm@
gmail.com.

Distriktsårskonferens 24-25 
mars 2012 i Landstingshuset

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes för-
sändelsen med nya adressen på baksidan 
(ej adressidan) 
Avsändare: Vänsterpartiet Storstockholm, 
Box 12 660, 112 93 Stockholm

Posttidning B

 

Välkommen på Röd Glöd 
- den informella träffpun-
ken för det angenäma 
samtalet!

Sista fredagen varje 
månad erbjuder nätverket 
»Röd Glöd« en mötes-
plats för partikamrater 
och andra västersympa-
tisörer som är sugna på 
sociala möten, intres-
santa diskussioner om 
politik, filosofi, musik och 
annat av livets väsentlig-
heter. 

Till detta serverar vi 
alkoholfri dryck, snacks 
och egengjord soppa till 
självkostnadspris. Ingen 
föranmälan krävs. 

Plats: Kafé Marx, Kungs-
gatan 84, Stockholm. 
Tid: Sista fredagen i må-
naden kl. 18-22.
 
Datumen för våren är 
24/2, 30/3, 27/4 och 25/5.
 
Vid frågor nås vi på mail 
rodglod@yahoo.se eller 
på facebook.

Färre
2012

Maila för anmälan till: 

storstockholm@vansterpartiet.se

Kalendarium

Vi drar ner till sex nr/år. Följ 

oss via distriktets hemsida och 

stockholmsvanstern.se.

Veckobrevet kommer ut varan-

nan vecka till styrelser mfl. Vill 

du också ha det med info om 

kommande aktiviteter?

Träffpunkt varje månad för engagerade vänsterkvinnor i 
Stockholm och Sverige!
25 januari - Feministisk skrivarstuga
22 februari - Retorik
Mars - feministiskt självförsvar. Information om da-
tum och fortsatta kaféer kommer framöver.

Tid: 18.30-20.30 Plats: Åkersvägen 8 i Solna. Pen-
deltågsstation Solna eller busshållplats Dalvägen.
Hör av er angående tillgänglighetsfrågor!
Mer info 08-734 23 26 solna@vansterpartiet.se
facebookgruppen ”Kvinnokafé 2012”

Solna: Kvinnokaféer våren 2012

 Feministiska arbetsgruppen 
Vänsterpartiet Solna

Kurs för nya medlemmar - 25-26 feb
Introduktionskurs för nya Vänsterpartister i Storstockholm. Kursen ger en grundläggande inblick i Vänster-

partiets politik och organisation och är ett utmärkt tillfälle för dej som nyss gått med eller bara vill fräsha 

upp dina partikunskaper. Kursen är på Kafé Marx, Kungsgatan 84.

Anmäl dej till: 

storstockholm@vansterpartiet.se 

eller 08-654 13 10.


