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m det var val idag skulle de rödgröna få egen majoritet (Ipsos 30/3). Moderaterna 
är fläckade av Saudi-skandalen, fortsatt hög arbetslöshet och brist på nya idéer. 
Centern profilerar sig som det nya lönesänkarpartiet samtidigt som Handels vars-
lar om strejk för att kunna utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor. Men 
det är inte val idag. Alliansen kommer ofta undan alltför lätt och det finns en 

gräns för hur länge socialdemokraterna kan öka utan att presentera intressant vänsterpolitik. För 
Vänsterpartiets del ligger utmaningen delvis på regional nivå. För oss gäller det att bevisa att vi är 
en storstadsvänster som lyckas adressera storstadens problem. 

Ett av dessa problem är bostadsbristen. Konsekvenserna av situationen på bostadsmarknaden är 
otrygghet i form av trångboddhet, flyttkaruseller och andrahandsboenden. Enligt länsstyrelsen 
behöver det byggas 20 000 nya lägenheter per år i Stockholms län de närmaste åren för att åtgärda 
bostadsbristen. Jämfört med dagens nivåer måste byggandet fördubblas. Alla partier pratar varmt 
om bostadsbyggande men ändå byggs det för lite. Det finns en ideologisk 
skillnad mellan vänster och höger. Vi i vänstern tror inte att marknadskrafter 
kan lösa problemen. Vi vet att det krävs politisk styrning.

å kongressen slog vi fast att Vänsterpartiet är hyresgästernas 
parti. På årskonferensen i slutet av mars tog vi ännu ett steg 
i den riktningen. Vi beslutade att fokus för kommande verk-
samhetsår ska vara på bostadsbristen och kravet att bygga 
klimatsmarta hyresrätter. Men för att bevisa att vi är bättre 

än de andra partierna behöver vår egen politik utvecklas och samordnas. 
Räknar vi ihop bostadsbyggandet i våra 26 vänsterpartistiska kommungrup-
per kommer vi långt under målsättningen om 20 000 nya lägenheter per år. 
Här finns alltså stora utvecklingsmöjligheter. Vi har därför påbörjat ett omfattande samordnings-
arbete mellan distriktets alla olika delar. Vi hoppas att kunna mobilisera medlemmar, partifören-
ingar och kommungrupper i arbetet att undersöka våra bostadsområden och ringa in platser där 
det kan byggas nytt.  Förhoppningen är att till hösten kunna presentera ny politik med konkreta 
byggplaner som når upp till behovet att fördubbla bostadsbyggandet.

e politiska styrmedlen har vi. Genom aktiv markpolitik och strikta ägardirektiv 
till allmännyttan, kan kommunledningar se till att öka bostadsbyggandet och 
kontrollera att det som byggs är klimatsmart och har pressad hyra. Men slutligen 
räcker det inte med att ha bra politik om ingen annan än vi själva vet om den. 
Som tidigare konstaterats, det räcker inte med att ha rätt, vi måste också få rätt. 

Då gäller det att jobba hårt för att övertyga Stockholmare om att Vänsterpartiet är storstadens 
framtidsalternativ. Vi är de som vill bygga bort bostadsbristen och vi har dessutom en plan för 
hur det ska gå till. H
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Vi är de 
som vill 

bygga bort 
bostadsbris-
ten och vi har 
dessutom en 
plan för hur 
det ska gå till.

»

Seluah Alsaati, distriktsordförande
seluah.alsaati@vansterpartiet.se, 076-236 99 87
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tan? Hur bygger vi bort 
bostadsbristen? Vilka kon-

sekvenser får den nuvarande 
stadsplaneringen i Stockholm 

och vad tycker de som berörs 
av den? Hur ser motståndet 
och lokalorganiseringen ut, och 
vilka alternativ presenteras av 
de som bor i och kring Högda-
len? Dessa frågor och fler därtill 
kommer att diskuteras av lokala 
aktivister, forskare, politiker och 
föreningar under en hel lördag.

Linje 19
Under dagen hålls bland annat 
tre seminarier. Klockan 11 pra-
tar urbanforskaren Moa Tun-
ström stadsbyggnad och ideo-
logi tillsammans med Maria 
Hannäs som är Vänsterpartiets 
ledamot i Stadsbyggnadsnämn-
den och Alfred Hallmert från 
gruppen Rädda bagisskogen. 
Det andra seminariet börjar 
klockan 13 och handlar om lo-
kalorganisering på linje 19. Då 
kommer Kajsa Ekis Ekman att 
diskutera med aktivister från 

området kring Högdalen. Un-
der det sista seminariet klockan 
15.30 diskuteras allmännyttan 
och social housing. Medverkar 
gör urbanhistorikern Håkan 
Forsell och Vänsterpartiets op-
positionsledare i Stockholm 
Ann-Margarethe Livh samt 
Barbro Engman som är För-
bundsordförande i Hyresgäst-
föreningen.

Mer information finns på 
stockholmsvanstern.se, varmt 
välkommen! H

  Högdalen 28 april:

      Stockholmsdagen

Dags attbygga nytt!

Dags attbygga nytt!
Dags
att
bygga
nytt

storstockholm.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet villFördubbla bostadsbyggandet i Stockholms län
Bygga lägenheter med rimliga hyrorBygga klimatsmart
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Den 28 april arrangerar Stockholmsvänstern en seminariedag om bostadspolitik och 
stadsbyggnadsfrågor på Fria teatern i Högdalen. 

Bostäder i fokus under 2012

Under 2012 kommer vi att be-
driva ett idogt arbete med att lo-
kalisera utrymmen för att kunna 
fördubbla bostadsbyggandet i 
Stockholms län. Det byggs idag 
knappt 10 000 bostäder om året 
och Länsstyrelsen beräknar att 
det fram till 2030 kommer att 
behövas minst 20 000 nya bo-
städer om året.

Klimatsmarta hyresrätter
Vårt fokus är självklart att 

det som ska byggas måste vara 
klimatsmarta hyresrätter med 
rimliga hyror.

Kampanjaffischen ser ni i 
bild här intill. Utöver den kom-
mer det att finnas två olika typer 
av flygblad under våren. Ett som 
tar upp bostadsfrågan som ett 
regionalt problem med enkla, 

sammanfattande lösningar, och 
ett mer lokalt anpassat dialog-
material. Det kommer också en 
kampanjhandledning med både 
politskt innehåll och konkreta 
kampanjtips. Som grädde på 
moset kommer en lathund för 
bostadspolitiker som riktar sig 
till dem i kommunerna som har 
ansvar för bostadsfrågorna med 
tips om vad man kan fokusera 
på parlamentariskt.

Trovärdigt alternativ
Det krävs en samlad satsning 

för att vi under hösten sedan 
ska kunna presentera en trovär-
dig och tydlig politik som visar 
hur vi kan bygga bort bostads-
bristen samtidigt som vi bygger 
framtidens Storstockholm. H

Dags att bygga nytt! Med det som slogan drar vi nu på 
allvar igång med arbetet att visa hur vi vill utveckla hela 
Storstockholm och att det går att bygga bort bostadsbristen.

Från kl. tio och framåt bjuds det 
seminarier, kultur, utställningar 
och bokbord. Det kommer att 
vara fri entré på seminarieda-
gen samt försäljning av mat och 
dryck på plats.

Seminarier
Vad händer med allmännyt-
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4 Distriktsårskonferens 2012

NY BILD

Distriktsårskonferens i 
Landstingshuset 2012

Nya Distriktsstyrelsen (fr vänster): Mats Einarsson Botkyrka, Martin Hofverberg 

Liljeholmen-Hägersten, Mia Sand Birka Vasa, Barbro Sörman Nacka, Patrik 

Bergwall Handelsvänstern, Seluah Alsaati Västra Södermalm, Leo Ahmed Kista, 

Matilda Johansson Västra Södermalm, Sanna Sjögren Hammarby-Skarpnäck, 

Lisa Englund Västra Södermalm, Caroline Kiritsis Järfälla, Elil Hirdman 

Pensionärsklubben, Henric Axell Södertälje, Lorena Delgado Skärholmen. 

Saknas på bilden: Håkan Jörnehed Västra Södermalm, Jenny Bengtsson Hotell- 

och restaurangVänstern, Josefin Morge Hammarby-Skarpnäck, Tobias Smedberg 

Värmdö, Mirre Malm Nynäshamn

1972 gick det här gänget med i dåvarande VPK och har varit 
partiet troget sedan dess. Billy Eriksson i talarstolen mottog 
tillsammans med Bengt Sommare, Tord Svärd, Svein Tryti och  
Karin Petré veterannålen efter 40 års oavbrutet medlemskap.

Felicia Ohly, Nooshi Dadgostar och Clara Lindblom ser här lite 
lätt upprörda ut men ledde annars förhandlingarna ihop med 
Jonas Bergendahl på ett alldeles utmärkt sätt. Stort tack till dem 
och alla andra som gjorde årskonferensen så bra!

John Hörnqvist förtjänar en plats även i det här numret av 
VA. Efter att ha lett distriktet sedan 2009 lämnar han nu 
över ordförandeklubban och fortsätter partilivet som chef på 
partikansliets enhet för politikutveckling. Tack för de här åren John!

Seluah Alsaati, nyvald distriktsordförande, presenterar 
det planerade arbetet med bostadsfrågan. 



David Gaharia, 18 år, Ham-
marby-Skarpnäck:
- Ta från de rika och ge till 
oss unga!

Sara Turpin, 36 år, Kungshol-
men:
- Välfärd utan vinst!

Lorena Delgado, 37 år, Skär-
holmen:
- Rädda fritidsgårdarna från 
privatisering!

Ali Özturk, 46 år, Värmdö:
- Stolthet och trygghet åt ar-
betarna!

Eili Hirdman, 70 år, Söder-
malm:
- Ta tillbaka välfärden!

Vad står det på 
ditt 1 maj-plakat?

Bli 1 maj-aktivist!
1 maj-gruppen söker efter 
fler som vill vara med och 
förverkliga Sveriges största, 
vackraste och bästa 1 maj-
firande. 

Roliga upptåg från fören-
ingarna uppmuntras själv-
klart. Ännu finare banderol-
ler, ännu finare kostymer, 
kreativa slagord och ramsor, 
spex i alla dess former. Låt 
idéerna flöda i föreningen.

Hjälp sökes
Vi behöver också talkörsledare, 
trafikvakter, hjälp med utdel-
ning av flyblad, ballonger och 
en massa nummer av Flamman 
som ska delas ut och prenu-
meranter ska värvas. En massa 
andra uppgifter finns såklart 
också. Anmäl ditt intresse att 
hjälpa till Distrikts-expeditio-
nen på 08-654 13 10 eller stor-
stockholm@vansterpartiet.se.

Fixardagar 22 och 29/4
Två fixardagar är planerade de 
båda söndagarna inför 1 maj, 22 
och 29 april. Kom och fixa för-
eningsfanan, andra banderoller, 
plakat och nya röda fanor! Vi 
finns på plats mellan kl. 12-17 
båda dagarna. H

! Klipp ut och sätt upp på jobbet, i trappuppgången eller annat bra ställe.

51 maj



- Ytterligare höja den redan goda 
kvaliteten. - Öka tillgänglighe-
ten med snabbare akutflöde. 
- Inga väntelistor för remisspa-
tienter. - Köfritt från 2013. - 30 
000 fler patienter/år på akuten. 
- Öka antalet bäddar från 300 
till 350. - Ökad inriktning mot 
de akut sjuka.

13 år till
Detta är några av alla de löften 
som Capio ger för att få fortsätta 
driva S:t Görans sjukhus i maxi-
malt 13 år till. Facken uttrycker 
stor oro - sjukhuset ska dess-
utom bli så mycket bättre till en 
kostnad som ligger 120 miljoner 
lägre än förra årets. Hur är detta 
möjligt, Birgitta Sevefjord?

- Det går självklart inte ihop. 
När den moderatledda alliansen 
talar om ”processutvecklings-
arbete” menar de helt enkelt 
att personalen måste springa 
fortare. Det finns ingen annan 
lösning.

Capio - som ägs och kontrol-
leras av tre riskkapitalfonder 
med säte i skatteparadis -gran-
skas nu av regeringen och Skat-
teverket. Man vill hitta vägar att 
sätta stopp för Capios avance-
rade skatteplanering.

(V) ville avbryta
- Det är skäl nog för att yrka på 
att upphandlingen avbryts och 
att St. Görans sjukhus återgår 
i landstingets regi, som vi som 

enda parti krävde.
Filippa Reinfeldt (M) har 

dock inga skrupler vad gäller 
riskkapitalbolag som gömmer 
undan vinster. När upphand-
lingen av S:t Göran nu har gått 
i lås smider hon planer för nästa 
steg:

(M) inte nöjda
- Nu är det Danderyds sjuk-

hus som står på tur. Modera-
terna nöjer sig inte med ett pri-
vatägt sjukhus. Privatiseringen 
är ideologiskt driven och de har 
bråttom. Vi rödgröna kan ju 
vinna nästa val! säger Birgitta 
Sevefjord. H

IngrId Falk

Första, andra…

Capio vann S:t Görans sjukhus

Stora löften och mindre pengar. Personalen får betala menar Birgitta Sevefjord (V)

Grattis, Gina Rosales 
(V) och alla på Mä-

laröarna! Ni vann folkom-
röstningen om totalutför-
säljning av allmännyttan i 
Ekerö kommun.

Varför vann ni?
- Vi har fått mycket uppmärk-
samhet och många som har 
kommit fram och tackat för 
det arbete vi gjort för att be-
hålla Ekeröbostäder. Vi fick 
66% av rösterna även om det 
bara var 46% av de röstberät-
tigade som röstade.

Vad händer nu då?
- Det formella beslutet om att 
inte sälja är ännu inte fattat 
men det ska göras på nästa 
kommunfullmäktige. Borgar-
na tvekade först och sa att de 
inte måste följa resultatet men 
de har backat på den punkten 
sedan.

Blir det en nytändning för 
Vänstern på Mälaröarna nu 
också?
- Vi har fått väldigt mycket 
positiv respons och lite sneda 
blickar från de andra i oppo-
sitionen som tycker att vi tagit 
lite för mycket plats. Vi är ett 
litet parti med få aktiva men 
många har kommit fram till 
mej och sagt att de vill gå med 
nu eller att även om de inte är 
Vänsterpartister så tycker de 
att vi har rätt. Så det känns 
som att förutsättningarna för 
framtiden är goda.

Än en gång, stort grattis till 
segern i folkomröstningen!
- Tack!

Studie och uppstartshelg 
med HBTQ-vänstern

Syninge Kursgård 9-10 juni
Med bl.a. Ulrika Westerlund (aktuella HBT-frågor), Hans Linde 
(Vänsterns HBT-politik) och Malin Björk (HBT-politik i EU).

HBTQ-Vänstern är ett nationellt nätverk som bildades under 
kongressen i Uppsala. Nätverket bjuder nu in till en helg för 
samling och diskussioner kring Vänsterpartiets HBT-politik 
loikalt, nationellt och internationellt

För anmälan och mer info: hbtq@vansterpartiet.se - hbtq.vansterpartiet.se
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Tesen som boken ”Välfärdsmy-
ter” driver,  är att den opinions-
bildning om ”ålderschock” och 
”försörjningsproblem”  och att 
”vi inte har råd” med välfärden 
längre - handlar om att »skapa 
krismedvetande«  för att få 
svenska folket att gå med på för-
sämringar. Fredrik Reinfeldts 
försöksballong  om pensione-
ring vid 75 är ett aktuellt exem-
pel på detta.

Demografiska problemet
Det  ena  huvudargumentet 
för dem som anser att vi inte 
kommer att »ha råd«,  är det 
s.k.  ”demografiska problemet”.  
Andelen personer som måste 
”försörjas” av dem som arbetar,  
påstås  öka oroväckande mycket 
med den stigande medellivs-
längden.

Men det »demografiska« 
argumentet stämmer inte. Att 
som anhängarna av argumentet, 
räkna med »försörjningskvoter« 
mellan andelar av befolkningen 
i olika åldrar, är missvisande - 
utom möjligen för stenålders-
samhällen. I stället måste man 
utgå från vad det kostar i kronor 
och ören att ”försörja” barn och 
pensionärer.

Om man alltså  i stället gör 
seriösa beräkningar utifrån 
prognoser över befolkningsut-
veckling och BNP (bruttona-
tionalprodukt),  visar det sig att 
det ”demografiska problemet” 
försvinner!  Sådana beräkning-
ar kan man hitta i de källor som 
Ankarloo använt, i regeringens 
proposition 2009/10, i SKL:s ut-
redning ”Framtidens utmaning 
– Välfärdens långsiktiga finan-
siering” och i långtidsutredning-
en 2008. Ändå fortsätter ledande 
politiker och statliga myndighe-

ter som Pensionsmyndigheten 
använda detta argument - mot 
bättre vetande!

Trolleritrick
Borgkommissionen, ett samar-
bete mellan socialdemokratiska 
tankesmedjan Arena och ny-
liberala Timbro, varnade i sin 
rapport för att antalet personer 
över 85 år kommer att öka med 
67 % mellan 2020 och 2035. 
Men man glömde att nämna att 
detsamma skedde mellan 1990 
och 2010, från 150 000 personer 
till 250 000. Men har  det blivit 
några katastrofala skattehöj-
ningar? Tvärtom,  skattekvoten, 
skatternas andel av BNP,  sjönk 
drastiskt från 54 % till 46 %!

Det andra huvudargumen-
tet för att det skulle existera ett  
”finansieringsproblem” är ett 
teoretiskt trolleritrick, det s.k. 
”tjänstedilemmat”. Med detta 
menas att då produktiviteten 
stiger betydligt långsammare i 
offentlig sektor än i privat in-
dustri, så kommer skattekvoten 
att behöva stiga. Enligt de vär-
sta skrämselpropagandisterna 
kommer skatterna till slut att 
motsvara 100% av BNP.   Ju ri-
kare ett land blir desto mindre 
skulle det alltså ha råd med 
sjukvård, skolor och äldrevård: 
ett resonemang som man nog 

bör vara nationalekonom för att 
svälja.

Propagandan för höjd pen-
sionsålder och privat finansie-
ring av äldreomsorgen utgår 
inte från verkligheten. Istället 
handlar det om att få  svenska 
folket att passivt acceptera ned-
rivningen  av det som kallats 
den ”svenska modellen”, näm-
ligen att sjukvård, skola och 
omsorg ska vara jämlik och för-
delas efter behov. Principen har  
uttryckts som att  ”endast det 
bästa är gott nog åt folket”.

Det är dags att etablissemang-
et slutar vilseleda det svenska 
folket! Det finns faktiskt ett jät-
telikt  ”reformutrymme” som 
politiker och media inte berättar 
om.  Nedskärningarna av välfär-
den som genomförts är helt en-
kelt onödiga. Visste du t.ex. att 
(sid 88 i ”Välfärdsmyter”):

Är vi lurade?
Den svenska »statsskulden« 
(egentligen statens, landsting-
ens och kommunernas skuld) 
är idag ca 45 % av BNP, långt 
under EU:s maxgräns på 60 %. 
Ränteutgifterna är därför små. 

Vi är en grupp i Tankesmedjan Nynäshamn, som studerat boken ”Välfärdsmyter” av Daniel 
Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia och lektor vid Malmö Högskola. Han kom med uppseende-
väckande påståenden på sitt föredrag i Nynäshamn i oktober förra året, och vi ville ta reda på 
om de verkligen stämmer. Chockerande nog har vi kommit till resultatet, att bokens beskrivning 
stämmer helt med de officiella utredningar som det hänvisas till i boken.

Studiecirkel: Välfärdsmyter
45 % är en bruttosiffra. Har 
man lånat till t.ex. ett hus, så 
kan man inte bara räkna med 
skulden till banken, utan också 
ta hänsyn till värdet på huset. 
Staten har stora tillgångar i 
form av aktier och obligationer 
i pensionsfonderna. Den intres-
santa siffran är därför skillnaden 
mellan den offentliga sektorns 
fordringar och skulder.  Och då 
visar det sig att fordringarna är 
större än skulderna.  Överskot-
tet motsvarar hela 11,9 % av 
BNP! Anders Borgs fortsatta 
»samlande i ladorna« kommer 
enligt regeringens egna prog-
noser att leda till att detta över-
skott hamnar på gigantiska 44,6 
%  av BNP år 2050. Dessutom 
kommer den nuvarande politi-
ken enligt prognoserna att leda 
till att samhällets alla skulder, 
som alltså idag är 45 % av BNP, 
kommer att ha betalats av helt 
och hållet till 2050.   Men inte 
nog med det - dessutom beräk-
nas ytterligare en summa mot-
svarande 11,3 % av BNP  helt i 
onödan öka statens förmögen-
het istället för att användas för 
människors behov.

Är det som vi i studiecirkeln 
tror, att vi är lurade av skräm-
selpropagandan? Vi uppmanar 
alla, politiker och allmänhet att 
sätta sig in i dessa frågor. Tan-
kesmedjan Nynäshamn kom-
mer att ordna fler studiecirklar 
- kom med och studera och dis-
kutera!

Studiecirkeln om 

»Välfärdsmyter« 

Tankesmedjan Nynäshamn: 

MargarEta Björnsson, 

Bo joHansson, Hannu 

koMulaInEn, BIrgItta 

pEttErsson launy,  gunnar 

nIlsson, anIta pErsson, MIa 

MarIa rosEnqVIst, kErstIn 

spEtz, kErstIn WElIn
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Varför hatar man feminister? 

18 april Nour el Refai, Maria 

Sveland mfl samtalar. Bio Rio 

T-Hornstull kl 18.00

Kvinnokafé: Ekonomi utan 

girighet, 18 april. Ann-Marie 

Svensson, JAK-banken. Kl 

18.30-20.30, Åkervägen 6 i 

Solna, J-Solna.

Kafékväll: Rasism i skolan, 19 

april, Niclas Nilsson, Expo, 

René Leon Rosales och Jo-

hanna Granbom, Ung Vänster 

samtalar. Kafé Marx från kl 

18.00.

Arbetsdagar inför 1 maj, 22 

och 29 april. Se sid. 5.

Stockholmsdagen, 28 april. I 

Högdalen (se artikel sid 3)

26 år efter Tjernobyl, 28 april. 

Minnesmanifestation på Ser-

gels torg kl 13-15

Fördjupningsstudier, 28-29 

april. Inbjudan kommer att 

skickas ut inom kort till alla 

som har gått kurs för nya 

medlemmar.  

1 maj i Södertälje. Samling på 

Marenplan kl 10.15. Avmarsch 

kl 10.45. Tal och möte på 

Stora Torget kl 11.05. Huvudta-

lare är Jonas Sjöstedt.

Seminarium om förstatligande 

av skolan, 3 maj. Kl. 18.30 på 

Kafé Marx. 

Feministiskt forum, ABF-Huset 

5 maj. Mer info på feministisk-

tforumsthlm.se

Kvinnokafé: Feministiska 

betraktelser, 9 maj. Carin 

Holmberg, författare. Kl 18.30-

20.30, Åkervägen 6 i Solna, 

J-Solna.

Feminismen och familjepoliti-

ken, 10 maj. Josefin Brink och 

Bonnie Bernström (lib kvin-

nor) störtdyker i familjepoliti-

kens vatten. Bio Rio kl 18.00

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

 

Kalendarium (alltid mer på storstockholm.vansterpartiet.se)

Kurs för nya medlemmar - 26-27 maj
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 Syninge kursgård. Buss från Cityterminalen, mat och boende i enkelrum ingår och är gratis!

Anmäl dej till: 

storstockholm@vansterpartiet.se 

eller 08-654 13 10.

Seminarium den 19 april klockan 19.00 - 21.00
Landstingshuset, Skärgårdsalen.
Inbjudna gäster: Statens utredare om våldet i samband med 
derbymatcher, supporter och dialogpoliserna i Stockholms län, 
Lena Olsson (v) riksdagen och justitieutskottet, Järnkaminerna, 
Black-Army och Bajen-fans. 
Föranmälan krävs, maila: gunill.roxby-cromvall@politik.sll.se.

Jonas Sjöstedt på turné:

Idrott, våld och politik 
- hur hör det ihop?

ABF-Huset, med C-H Hermansson 
15 april H Södra Latin 23 april H 
Fittja 9 maj H Nacka 23 maj H 

Mer info löpande på
storstockholm.vansterpartiet. se

Vi på Expen:
Växel: 08-654 13 10

storstockholm@vansterpartiet.se

storstockholm.vansterpartiet.se

All personal har e-post: för.

efternamn@vansterpartiet.se

Seluah Alsaati, ordförande

076-236 99 87

Elisabeth Ferm, 

organisationssekreterare

08-654 13 12

Maria Haskas, ombudskvinna

08-654 13 13

Björn Öberg, ombudsman

08-654 13 14

Kerstin Krebs, 

adm sekreterare

08-654 13 16

Ny ombudskvinna 50%

Anna Herdy, 

08-654 13 18

Nygammal tryck och föråd 50%

Göran Larsson, 

08-654 13 19

Kungsholmens partifören-
ing bjuder in alla medlem-
mar i Stockholms parti-
distrikt till ett informellt 
fredagsmöte på Kafé Marx 
den sista fredagen varje 
månad!

Nätverket »Röd Glöd« 
erbjuder en mötesplats 
med möjlighet till fria 
och angelägna politiska 
samtal, nya idéer, tema-
kvällar med kultur, skratt 
och otvungen samvaro. I 
april blir det Poetry Slam! 
Ställ upp och tävla, skriv 
revolutionär poesi eller 
poetisk text eller vad du 
vill! Om du inte vill tävla 
så kom och lyssna och 
rösta. 

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

Plats: Kafé Marx, Kungs-
gatan 84, Stockholm. 
Tid: Fredag 27/4 kl. 18-22.
 
Nästa datum är: 25/5
 
Vid frågor nås vi på mail 
rodglod@yahoo.se eller 
på facebook.


