
  
Röda Röster är en periodisk debatt - skrift  som ges ut av 
Vänsterpartiet i Stockholms stads representantskap. Den 
publiceras enbart digitalt och distribueras som Pdf via         
e - post. Signerade artiklar om såväl lokala som nationella 
och internationella frågor publiceras. Redaktionen kommer 
dock inte publicera artiklar som innehåller personangrepp 
på enskilda personer. Vid sidan av debattmaterialet inne - 
håller Röda Röster en mötes- och aktivitetskalender som i 
korthet redovisar aktuella arrangemang som är öppna för alla 
medlemmar inom Stockholms kommun. Vi hoppas att detta 
kan bidra till att utöka kontakterna inom partiet på det lokala 

planet. I varje nummer är målsättningen också att presentera 
en grundorganisation och dess aktuella verksamhet. Som 
redaktion fram till i vår valdes på representantskapet den 3 
oktober 2013 :

 

Redaktionen

Debatt sidan 3
Vi har bra siffror nu i Vänster - 
partiet, men inte så bra så att 
vi i godan ro kan luta oss 
tillbaka och låta dagarna gå 
fram till valet.
Det är ju inte bara Jonas 
Sjöstedts förtjänst att vi gått 
framåt, vi har väldigt många  
skickliga Vänsterpartister att 
tacka för det !

Arbetslöshetsförsäkringen 
Debatt sidan 2

När den borgerliga regeringen 
tillträdde 2006 var deras främsta 
mål  att sänka skatten. En politik 
som gav mer i bidrag för dem 
som tjänade bra, mindre för 
dem som tjänade dåligt och 
ingenting för arbetslösa, sjuk - 
skrivna och pensionerade.

Kalendariet sidan 4

Vänsterpartiet Bromma har 
Årsmöte måndagen den 3 
mars. Klockan 18.00 i Tempus 
lokal vid Åkeshovsrondellen

Redaktionella riktlinjer för Röda Röster

Tillgänglighet i teori och praktik

Röda Röster sidan 1

Nummer 5
14 Februari 2014

Debattforum för Vänsterpartiets stockholmsföreningar

Vänsterpartiet är det parti som tydlig- 
ast driver tillgänglighetsfrågor och 
rättighetsfrågor för funktionsnedsatta 
i såväl riksdagen som på lokalpoli-
tisk nivå. Det vet vi och det vet allt 
fler av de som arbetar aktivt med 
frågorna i olika intresseorganisatio-
ner. Men vi måste också nå alla de 
som lever med olika funktionsned-
sättningar och som inte är så poli-
tiskt eller intressepolitiskt aktiva.

Därför är det extra viktig att vi som 
parti är konsekventa och säkerstäl-
ler att vi anpassar valmaterial och 
valstugor till personer med olika 
funktionsnedsättningar. Det är till 
exempel nödvändigt att valmaterial 
läses in och tas fram i punktskrift 
och på storstil till personer med syn-
nedsättning samt att det finns val-
material på lätt svenska.  Det måste 
också finnas bra ramper till våra 
valstugor så att personer med rö-
relsehinder får tillgång till dem. Det 
är också viktigt att vår hemsida och 
andra elektroniska dokument blir 
lättillgängliga för alla. 

För att ovan nämnda anpassningar 
ska bli så bra som möjligt är det 
lämpligt att personer ur de olika mål-
grupperna får testa materialet. I vårt 
parti finns många medlemmar med 
olika funktionshinder, bjud in dem i 
arbetet så säkrar vi att vår valrör - 
else når alla. Vi kan också kontakta 
de olika intresseorganisationerna.

För det skulle ju bli pinsamt om vårt 
parti som har en bra politik för per-
soner med olika funktionsnedsätt-
ningar inte skulle nå ut till väljarna 
därför att vi missat att anpassa vårt 
material. Eller om exempelvis en 
ung förstagångsväljare i rullstol inte 
skulle komma in i en valstuga. Kan 
vi omsätta våra teorier i praktiken så 
kan vi bedriva en bra valrörelse som 
når alla. 
 
Mattias Lundberg & Carin Söderlund

Vänsterpartiet, Farsta

Mattias Enroth 
- Birka Vasa

 Ellinor Hultman 
- Skärholmen 

 Lou T Lundqvist 
- Birka Vasa

Lars Bäck - Farsta 
( Tf  Ansv. utgivare )
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När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 var 
deras främsta mål  att sänka skatten. En politik som 
gav mer i bidrag för dem som tjänade bra, mindre 
för dem som tjänade dåligt och ingenting för 
arbetslösa, sjukskrivna och pensionerade. För att 
möjliggöra detta övervägdes alla metoder för att  att 
minska statens kostnader. Inte minst hamnade 
arbetslöshetsförsäkringen i skottgluggen. Från 2007 
satte regeringen in en hel arsenal av åtgärder för att 
minska denna kostnad. Tidigare hade det funnits ett 
tydligt samband mellan arbetslöshetens storlek  och 
kostnad för arbetslöshetsersättningen. Från 2007 
skedde emellertid  en snabb och dramatisk sänkning 
av kostnaden som kraftigt avvek från arbetslöshetens 
utveckling. Som exempel kan tas åren 2006 och 
2012. 

2006 var i genomsnitt 272 500 arbetslösa. Kost - 
naden för arbetslöshetsersättning var till 27 miljarder 
varav 24 miljarder kom från staten och 3 miljarder 
från a - kasse - medlemmarnas avgifter. 2012 var 
antalet arbetslösa 334 600 dvs 23 procent högre än 
2006. Men istället för att öka minskade kostnaden 
för arbetslöshetsersättningen till nästan hälften dvs. 
13,7 miljarder och statens del av kostnaden var 8,5 
miljarder, nästan 16 miljarder lägre än 2006. Under 
åren 2007 - 2012 blev statens kostnad för arbetslös - 
hetsförsäkringen sammanlagt mer än 100 miljarder 
lägre än vad man skulle förväntat sig om man enbart 
tar hänsyn till arbetslöshetens utveckling.

Bakom denna dramatiska kostnadsminskning låg 
en politik som kan sammanfattas : Dyrare a - kassa, 
lägre ersättning under kortare tid och ersättning till 
allt färre. Många av dem som drabbades saknade 
en stabil förankring på arbetsmarknaden. Personer 
vars röster inte hörs så ofta i den offentliga debatten. 
De med stadiga jobb hade ingen omedelbar anledning 
att klaga över vad som hände med arbetslöshets - 
försäkringen. Dom fick sitt jobbskatteavdrag. Det är 
uppenbart att den borgerliga regeringen kallt räknade 
med att försämringen av försäkringen inte skulle 
framkalla någon folkstorm. 

Den första åtgärden blev att se till att arbetslöshets - 
kassornas medlemmar levererade in mer pengar till 

staten. Rätten att dra av a - kasseavgiften i deklara - 
tionen avskaffades och en särskild finansieringsavgift 
infördes. Under åren 2007 - 2012 fick staten därmed 
in 25 miljarder mer från a - kassorna  än man skulle 
fått med det tidigare finansieringssystemet. I synner - 
het a - kassor med hög andel arbetslösa tvingades 
till kraftigt höjda medlemsavgifter. En bieffekt blev 
inte oväntat att a - kassorna på ett par år tappade 
nära en halv miljon medlemmar. Än idag har man 
inte återhämtat mer än 25 procent av detta medlems - 
tapp. 

Regeringen andra ” reformpaket ” innebar att man 
sänkte ersättningsnivån och förkortade den tid 
under vilken man kunde få arbetslöshetsersättning. 

Slutligen skärptes villkoren för att överhuvudtaget få 
ersättning. Det kom på ett dramatiskt sätt att sam - 
verka med utvecklingen på arbetsmarknaden. 
Nämligen att de ingångsjobb som står till buds är till 
allt större del är tillfälliga och / eller deltidsanställningar 
som inte räcker för att uppfylla kraven för arbets - 
löshetsersättning. För att upprätthålla en arbets - 
löshetsförsäkring värd namnet skulle regeringen ha 
behövt genomföra kraftfulla reformer för att förbättra 
möjligheterna att få  till ersättning vid arbetslöshet. 
Den borgerliga regeringen valde alltså rakt motsatt 
politik. 

Den samlade effekten kan inte beskrivas som annat 
än en fullständig katastrof för arbetslöshetsförsäk - 
ringen och dess legitimitet. Fram till 2006 hade mer 
än 70 procent av de arbetslösa arbetslöshetser - 
sättning. Sedan dess har andelen arbetslösa med 
ersättning sjunkit dramatiskt och 2012 uppgick den 
enligt Arbetsförmedlingen till mellan 35 och 40 procent. 
Värst är det för arbetslösa ungdomar, i synnerhet 
utrikes födda ungdomar. Inte mer än cirka 10 procent 
av dem är berättigade till någon arbetslöshets - 
ersättning överhuvudtaget.

Vänsterpartiet behöver formulera tydliga förslag på 
hur tryggheten för de arbetslösa ska återställas.

Bo Lundgren, Hägersten - Liljeholmen

Arbetslöshetsförsäkringen - historien om en katastrof

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 28 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 7 Mars 2014

Debatt
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Att aktivt samarbeta på den Röd - gröna sidan

Debattinlägg : 

Signerade bidrag med namn och partiföreningstillhörighet om max 2000 tecken inklusive mellanslag skickas till : 

rodaroster.debatt@vansterpartiet.se

Frågor och synpunkter på Röda Röster :

Skickas till : 

rodaroster.redaktion@vansterpartiet.se  

Vi har bra siffror nu i Vänsterpartiet, men inte så bra 
så att vi i godan ro kan luta oss tillbaka och låta 
dagarna gå fram till valet. Det är ju inte bara Jonas 
Sjöstedts förtjänst att vi gått framåt, vi har väldigt 
många skickliga Vänsterpartister att tacka för det !
 
Stefan Löfven har ett gott öga till vårt svenska 
näringsliv, gör ofta på sitt eget sätt i olika frågor, 
men han är samtidigt en glad och sympatisk person 
med humor. Öppen till sättet. Om han ” bearbetas ” 
till att förstå att vi är en god samarbetspartner inför 
valet. Stefan har väl trott att socialdemokraterna 
själva blir så stora att de tar makten, men det är ju 
en villfarelse. Att de inte behöver oss och Miljöpartiet. 
Att S till och med flörtar med Centerpartiet.

Han kommer från  Metall, är inriktad på Sandvik och 
andra stora företag och har naturligtvis en helt 
annan inställning än oss.
 
Miljöpartiet måste också få den frågan om de vill 
samregera med V, de är ju också viktiga samarbets - 
partners. Miljön är ju en stor hjärtefråga för även 
oss, jobbar vi inte för den, kan vi snart hälsa hem.
 

Det var ju också frisk och fläkt när V och Lars Ohly 
samarbetade med Mona Sahlin, Maria Wetterstrand 
och Peter Eriksson. Det blev en ganska samstämmig 
grupp som jobbade för valet. Det syntes också att 
de hade roligt ihop när de åkte ut över landet och 
pratade.

Det ÄR ju också viktigt att låta de presumtiva 
väljarna känna att politik kan vara positivt och roligt. 
Ensam är inte alltid stark. Det är klart att varje parti 
har markerade skiljelinjer och sin egna profil.
 
Det är säkert samarbete och trevare igång mellan 
de rödgröna redan, men jag menar det måste bli 
mer aktivt kring dessa frågor. På alla nivåer, i våra 
föreningar, stadsdelsnämnder, kommunfullmäktige, 
landstinget, och nivåerna därutöver. Det tar tid att 
odla fina kontakter. Att klimatet mellan partierna blir 
hyfsat.
 
Börja du med, som medlem, att öppna upp parti - 
gränserna !
 
Ellinor Hultman, Vänsterpartiet Skärholmen

Debatt

Det första numret av en tidning med namnet Röda Röster kom ut den 15 februari 1919. Den utgavs av 
Sveriges Vänstersocialistiska kvinnor. Tidningen blev i april 1921 ett ” organ för Sveriges Kommunistiska 
Kvinnor ” sedan det tidigare Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti anslutit sig till Tredje Internationalen 
( Komintern ) och bytt namn till Sveriges Kommunistiska Parti. I samband med partisplittringen 1929 så 
följde tidningen med det SKP som brukar kallas för ” Kilbomarna ”. Ett år senare, 1930 lades tidningen 
ned av ekonomiska skäl. Tidningen hade ett brett spektra av olika artiklar, debatter, noveller, dikter samt 
rapporter från kvinnoklubbar och kongresser samt följetonger och annonser. Merparten av materialet var 
skrivet av kvinnor, men även en stor del manliga skribenter förekom i tidningen. Att återuppväcka namnet 
Röda Röster ur sin 83 - åriga dvala förpliktigar. För inte enbart namnkunniga kvinnor och män ur svensk 
arbetarrörelses historia förekom i tidningens spalter. Även material av och om Rosa Luxemburg, Alexandra 
Kollontay samt Clara Zetkin med flera presenterades i tidningen. 

Den som är intresserad av Röda Röster 1919 - 1930 kan besöka Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, på 
Elektronvägen 2 i Huddinge, invid Flemingsbergs pendeltågsstation.

Redaktionen
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Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Vänsterpartiet Bromma´s aktiviteter i mars 2014 

Vänsterpartiet Bromma har Årsmöte måndagen den 3 mars 

Kl. 18 i Tempus lokal vid Åkeshovsrondellen

Gunilla Roxby Cromvall berättar om trafik- och vårdfrågorna i landstinget

Vänsterpartiet Farsta´s aktiviteter i februari - april 2014 :

Medlemsmöte Vänsterpartiet Farsta den 27 februari 2014 

Vad innebär det att V är ett socialistiskt parti ?

Det grundläggande synsättet för Vänsterpartiet är att partiet är socialistiskt. Vad innebär det idag och för 
partiets ställningstaganden i arbetet med den dagsaktuella politiska agendan ? Är socialism bara en fråga 
om att samhället äger produktionsmedlen eller är det något mer ?

Kom och diskutera med kamraterna i partiföreningen i Farsta !

Torsdag den 27 februari, klockan 19.00

Gemensamhetslokalen gatuplanet Söndagsvägen 32 i Hökarängen

Ingång inifrån gården till höger bredvid porten till Söndagsvägen 32

Kontaktperson om du har några frågor : Stefan Sjölander, 070 - 527 25 86

Årsmöte Vänsterpartiet Farsta den 9 mars 2014

 Kl 14.00 på Aktivitetshuset Tuben i Farsta Centrum
( samma hus som T - banehallen, ingång runt hörnet om Pressbyrån )

Förutom årsmötesförhandlingar så kommer en gäst från distriktsstyrelsen till oss

Kontakta valberedningen och föreslå kandidater till styrelsen ; Sven - Göran Svanborg  070 - 544 04 62  
Sven.Svanborg76@gmail.com och Christina Bäck 070 - 458 12 33  christina64back@yahoo.co.uk

Torgmöte om Bostäder den 5 april 2014

På lördagen den 5 april så har vi torgmöte i Farsta Centrum. Medverkande från såväl vår egen Stockholms 
stads bostadskampanj som vår distriktskampanj ” Hem för alla ”. Mer information kommer, men boka redan 
nu in klockan 11.00 - 14.00 i kalendern.

Boka in EU - torgmöte och valmöte den 23 april 2014

Redan nu har vi bokat in ett torgmöte och efterföljande EU - valsmöte med vår EU - parlamentariker Mikael 
Gustavsson den 23 april 2014, kl : 15.00 - 17.00 och kl : 18.00 - 21.00. Då börjar vår EU - valrörelse i Farsta - 
området. Mer information kommer.

Obs ! Helt rödtextade möten endast för föreningens medlemmar

Kalendariet



Hej Kamrater !

Mitt namn är Calle Dahlström och jag har sedan den 7 januari fått anställning på Vänsterpartiets kansli i 
stadshuset för att arbeta med välfärdsfrågor inför och under valrörelsen. Jag är utbildad socionom och har 
arbetat med missbruksvård och på korttidsboende.

Under mitt sista år på socionomutbildningen gjorde jag praktik på kansliet och skrev rapporten, Vi bryter 
segregationen. Rapporten beskrev hur behörigheten till gymnasiet skilde sig mellan olika stadsdelar och 
stadsdelsområden och hur det kan kopplas till ekonomiskt bistånd och arbetslöshet. 

Arbetet fram till valrörelsen kommer för mig i största hand bestå i att ta fram en hemsida kring vår kanske 
största valfråga, vinster i välfärden. Hemsidans primära mål är att förklara hur riskkapitalister och privata fö-
retag tjänar pengar på vården genom att skatteplanera verksamheten och exploatera arbetskraften som till 
största del är kvinnor. Pelle Forshed som är tecknaren bakom Stockholmsnatt som bland annat publiceras i 
Svenska Dagbladet kommer göra illstrationer till hemsidan samt delar vårt material till valet. Hemsidan skall 
också fungera som ett stöd för våra medlemmar under valrörelsen. På hemsidan kommer det finnas frågor 
och svar, där frågetecken kring vad vi menar med att välfärden inte är till salu rätas ut. Sedan kommer det 
också finnas tyngre läsning för den som ytterligare vill utbilda sig i frågan. 

Parallellt med hemsidan kommer vi också köra en kampanj på Facebook där det är tänkt att vi ska lyfta 
lokala välfärdsfrågor, där är förslag välkommet med ämnen eller händelser jag bör undersöka eller belysa. 

När det gäller lokalföreningar så ska ni kunna vända er till mig och ni vill att jag försöker ta fram mer informa-
tion kring en fråga eller ärende. Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet att arbete med dessa frågor 
och hoppas att vårt arbete ska leda till en röd vinst i hösten val.
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Mötes - och aktivitetsinformation : 
Tips om lokala möten arrangerade av din partiförening skickas till : 

rodaroster.kalender@vansterpartiet.se

Kom ihåg att ange datum, klockslag samt plats förutom tema / ämne för mötet eller aktiviteten du vill tipsa parti-
vänner om samt att de möten / aktiviteter som bara är för föreningens medlemmar i röd text, övriga möten / 
aktiviteter i svart text. Skicka i ett oformaterat doc eller direkt i ett mejl - EJ Pdf. En illustrerande färgbild med bra 
skärpa i formatet jpeg i 72 dpi rgb i typ 15 x 10 cm ś storlek kan mycket väl medfölja texten

Valkampanj i miljö- och klimatfrågor

Klimatet är vår tids största utmaning, heter det ju, och i årets val är det hög tid att ta det på allvar. När för-
handlingarna kärvar på global nivå är det livsavgörande att ett land som Sverige och en stad som Stockholm 
går före och visar vägen. Vänsterpartiet har den bästa klimat- och miljöpolitiken och intresset för frågorna 
är stort - både i partiet och i Stockholm i stort - så vi har allt att vinna på att få ut budskapet i valrörelsen.

Jag jobbar halvtid för Vänsterpartiet i Stockholms stad med att driva miljö- och klimatfrågor i valrörelsen. 
Annars forskar och undervisar jag i humanekologi och är ledamot i Vänsterpartiets ekologisk - ekonomiska 
programgrupp, bland annat. Min första uppgift är att tillsammans med fullmäktigegruppen och alla miljö- 
och klimatintresserade medlemmar och föreningar utforma en slagkraftig valkampanj. Några viktiga frågor 
är fortsatt motstånd mot Förbifart Stockholm, utbyggd kollektivtrafik, satsning på förnyelsebar energi, en 
snabb omställning av kolkraftverket i Värtahamnen, klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena, 
mer ekologisk och vegetarisk mat i stadens verksamheter. Men exakt hur kampanjen ska ska se ut - vilka 
frågor vi ska driva hårdast, vilket material vi behöver ta fram, vilka aktiviteter vi vill genomföra osv, är inte 
helt beslutat än. Vi återkommer med mer information.

Kontakta gärna mig om du har idéer och / eller vill hjälpa till att driva miljö- och klimatfrågor i valet !

Rikard Warlenius
rikard.warlenius@stockholm.se

073 - 990 99 00
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I helgen 15 - 16 februari samlas Valkonferensen 2014
 En av frågorna är valberedningens förslag till lista för Stockholms kommun

Valberedningen har i sitt arbete utgått från att partiet får 10 ordinarie ledamöter och fem ersättare
Det är en enig valberedning som står bakom förslaget

------------------------------------------------------------------------------------

Förslag till fullmäktigelistan : plats 1 - 20

1. Ann - Margarethe Livh, Tensta - Rinkeby - Spånga

2. Clara Lindblom, Brännkyrka - Hägersten

3. Sebastian Wiklund, Älvsjö - Hägersten

4. Lorena Delgado, Skärholmen

5. Leo Ahmed, Kista

6. Torun Boucher, Kungsholmen

7. Rikard Warlenius, Liljeholmen - Hägersten

8. Tina Kratz, Hammarby - Skarpnäck

9. Mehdi Oguzsoy, Birka - Vasa

10. Alexandra Mattsson, Hammarby - Skarpnäck

11. Jackie Nylander, Västra Södermalm

12. Juliana Gristelli, Västra Södermalm

13. Tobias Johansson, Vita Bergen

14. Sara Stenudd, Älvsjö - Hägersten

15. Rashid Mohammed, Tensta - Rinkeby - Spånga

16. Ann - Marie Engel, Vita Bergen

17. Freddy Grip, Västra Södermalm

18. Anki Erdmann, Tensta - Rinkeby - Spånga

19. Zakaria Zouhir, Enskede

20. Karin Rågsjö, Vita Bergen

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 28 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 7 Mars 2014
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Förslag till fullmäktigelistan : plats 21 - 40

21. Gerardo Berrios, Postföreningen

22. Rosa Lundmark, Vantör

23. Lars - Erik Backman, Birka - Vasa

24. Johanna Karlsson, Vita bergen

25. Rodrigo Arce, Hammarby - Skarpnäck

26. Nevin Kamilagaoglu, Kista

27. Lars Bäck, Farsta

28. Carita Stenbacka Tenezakis, Liljeholmen - Hägersten

29. Jonas Lundgren, Hässelby - Vällingby

30. Josefin Morge, Hammarby - Skarpnäck

31. Gunnar Ågren, Vita bergen

32. Marina Gunnmo Grönros, Älvsjö - Hägersten

33. Jaime Barrios, Birka - Vasa

34. Lena Murray, Västra Södermalm

35. Mårten Andersson,  Västra Södermalm

36. Inger Stark, Farsta

37. Jonas Ljungstedt,  Tensta - Rinkeby - Spånga

38. Lena Rydblom, Vantör

39. Leif Larsson, Hässelby - Vällingby

40. Brit Rundberg, Vita Bergen

 Tyck till om Röda Röster

Onsdagen den 19 februari 2014 är det representantskap i Stockholm igen. En av punkterna blir en kort rapport samt dis-
kussion om Röda Röster.

Som många vet har vi haft problem med distributionen, det beror på att distriktets E - mailfunktion inte klarat stora 
utskick tidigare. Det är därför vi varit tvungna att gå via styrelserna för att distribuera Röda Röster. Detta har inte varit 
optimalt då det bygger på att alla inblandade regelbundet läser sin E - post samt har teknisk kapacitet och möjlighet att 
vidaresända E - mailet med PDF - filen som innehåller Röda Röster.

Nu har distriktet utvecklat sin mailfunktion och kan nu klara av stora utskick. Premiären för det nya systemet var den 20 
december 2013 när extranumret av eVA, Vänsteraktuellt, skickades ut till alla medlemmar i hela distriktet. På samma 
sätt kommer nu Röda Röster att distribueras till samtliga medlemmar i Stockholms kommun som anmält en E - post-
adress till medlemsregistret.

Så börja redan nu att fundera på hur vi kan vidareutveckla Röda Röster, vilken information som behövs inför våra två val-
rörelser eller andra frågor som du tycker ska lyftas. Skicka med dina synpunkter med föreningens representanter till repre-
sentantskapet den 19 februari. Du kan också skicka ett E - mail direkt till : rodaroster.redaktionen@vansterpartiet.se

Har du missat något tidigare nummer av Röda Röster så kan du skicka ett E - mail till redaktionen eller följa de länkar 
som finns längst ner i det E - mail som du fick detta nummer av Röda Röster utsänt med. 

Redaktionen 
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Birka - Vasa

Marianne Eriksson 

070 - 578 27 97

marianne.eriksson@vansterpartiet.se

Bromma

Camilla Hollander

070 - 881 83 87

c_hollander@hotmail.com

Enskede

Ewa Pååg

072 - 163 42 32

ewapaag@gmail.com

Farsta

Mattias Lundberg

070 - 523 52 95

m.lundberg@telia.com

Hammarby - Skarpnäck

Sanna Sjögren
 

070 - 530 45 61

sanna.sjogren@vansterpartiet.se

Hammarby - Skarpnäck

Andreas Åström

076 - 893 55 94
 

andreas.astrom@hotmail.com

Hässelby - Vällingby

Mohibul Ezdani Khan

070 - 425 48 36

wkhan3@hotmail.com

Kista

Leo Ahmed

076 - 272 14 39

leo.ahmed@vansterpartiet.se

Kungsholmen

Elena Dingu - Kyrklund

070 - 496 25 95

edkyrklund@gmail.com

Liljeholmen - Hägersten

Måns Vestin

070 - 479 81 80

mans.vestin@gmail.com

Skärholmen

Lorena Delgado

076 - 554 14 72

lorena_dv@hotmail.com

Tensta - Rinkeby - Spånga

Gilda Córdova

070 - 7334388

gilda.cordova@vansterpartiet.se

Vantör

Johanna Ramstedt

073 - 818 35 61

johannaramstedt@gmail.com

Vita Bergen

Tobias Johansson

073 - 577 52 11
 

tobias.pa.johansson@gmail.com

Västra Södermalm

Freddy Grip

073 - 590 48 68

freddy.grip@gmail.com

Årsta

Anders Djerf

073 - 659 52 00

anders.djerf@swipnet.se

Älvsjö - Hägersten

Alexander Mood

070 - 264 72 35

alexmood@hotmail.com

Kontaktuppgifter för Vänsterpartiets 16 lokalföreningars ordföranden i Stockholms stad 2013

Deadline för nästa nummer av Röda Röster : Måndag 28 Februari 2014

Nästa nummer av Röda Röster skickas ut : Fredag 7 Mars 2014



Bostadsbristen i Stockholm blir allt värre och den enda hållbara lösningen är att bygga fler hyresrätter
Med allt högre boendekostnader så är det viktigt att vi driver en politik där vi håller nere hyrorna i såväl 
befintligt bestånd som vid nyproduktion. Vänsterpartiet är ensamma om sin bostadspolitik och därför har vi 
mycket att vinna på att driva just den frågan. Därför inledde vi bostadskampanjen under hösten 2013 och 
det har gett storartade resultat - vi har haft närmare 100 uppmärksammanden i media, ett flertal torgmöten, 
en välbesökt hemsida och ett oräkneligt antal flygblad och vykort ute. Vårt mål har varit att nå även dem 
som exempelvis inte läser DN eller Twittrar. Förutom att synas i lokaltidningar innebär det att utåtriktat arbete 
får en  central roll.

Vi kommer att driva bostadskampanjen hela vägen fram till valet, med nya fokusområden och frågor allt efter 
- som de dyker upp.  Det utåtriktade arbetet för valåret kommer att dra igång ordentligt från och med mars. 
Då behöver vi er hjälp.

Har ni förslag på ett bra tillfälle för ett torgmöte eller en flygbladsutdelning ?  Skriv i så fall till oss så hjälper 
vi i stadshuset till att sätta ihop allt. Kanske är det så att ett vanligt torgmöte inte passar hos er ?

Då kommer vi gärna till er och planerar ett särskilt upplägg. Ta chansen att vara med och driva en av valets 
viktigaste frågor

Sebastian Wiklund

070 - 843 93 41

Sebastian.wiklund@stockholm.se

” Stoppa pressarna ! ”

Röda Röster sidan 9


