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LEDARE  Sid. 2

Alla kan bidra
Det finns många 
sätt att vara  aktiv i 
valrörelsen.
Sid. 3

Ring ring!
Bwar berättar  om 
ringprojektet.
Sid. 6

Omställningsplan
En röd politik för en 
grön Stockholms-
region.
Sid. 7 “

”Det är inte många veckor kvar till valet och våra siffror ser bra ut. 
Nu ska de bli bättre!” 

Medlemstidning för Vänsterpartiet i Storstockholm

Vänsteraktuellt

VALUPPTAKT Sid. 4-5

Lördagen den 18 augusti kickstartar vi vår intensiva val- 
kampanj med en storslagen valupptakt. Alla som vill vara  
aktiva i valrörelsen är varmt välkomna. Det blir gatufest med 
dans, musik och uppträdanden för hela familjen.
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Ledare: Vi kan och vi vill!

Så har vi fått en liten försmak av 
den värme som vi inte ville ha. 
Snustorra skogar, snustorr mark 
över hela landet efter en obegrip-
lig värmevåg. Våra svenska 
bränder skrivs och talas om över 
hela världen. Kanske en väckar-
klocka, inte bara för oss 
i norra Europa?

På världens tak, i 
Anderna i Peru, dör 
småbarnen av svält 
och lunginflamma-
tion. Lamadjuren kan 
inte beta stelfrusna 
marker och dör. Vintrar-
na blir allt tidigare och kallare.  
Klimatförändringar säger  
experterna, och här i  
Stockholmstrakten har organ-
isationer samlat in varma vinter-
kläder för att skicka.

Dags att läsa vår  
omställningsplan: rättvis om-
ställningsplan för Stockholms- 
regionen! Här finns allt, bostads-
byggande, transporter (med noll-
taxan hägrande 2030), bilismen, 
tågen, skärgårdstrafiken, maten, 
flyget, vår egen energiproduktion 

i Storstockholm och mycket, 
mycket mer. 13 av våra 26 

kommuner är landsby-
gdskommuner, och de 
är en viktig del av om-

ställningen till hållbart 
samhälle.

Detta är vad vi kan göra 
här hos oss, för oss själva och för 
världen. 

Jo, vi kan och vi vill.
Det är inte många veckor kvar 

till valet och våra siffror ser bra 
ut. Nu ska de bli bättre! Läs om 

telefonprojektet i denna tidning, 
läs om valupptakten med Jonas 
Sjöstedt 18 augusti, om nya roliga 
kurskvällar för nya medlemmar.

Och viktigast av allt: nu har vi 
chansen att berätta för så många 
som möjligt vad vi har att komma 
med. De här sista veckorna ska vi 
ge järnet, det är tillsammans vi gör 
skillnad!

Adelante!■“Nu har vi chansen 
att berätta för så 

många som möjligt 
vad vi har att 

komma med. ”

Elena Karlström
distriktsordförande
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Vänsterpartiet Val 2018

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Kontakta din förening 
Kontakta din partiförening och kolla vad du kan 
hjälpa till med i valrörelsen.

Fixa besök 
Vill du att någon av våra kandidater kommer på 
besök till din arbetsplats, fackmöte eller dylikt? 
Maila oss på storstockholm@vansterpartiet.se. 

Adoptera en anslagstavla 
I de flesta områden finns det anslagstavlor, 
hitta din närmaste och gör det till en vana att 
gå förbi och sätta upp en affisch. Affischer kan 
du få i närmaste valstuga, hos din partiförening 
eller på distriktsexpeditionen. 

Stå i valstuga 
Ett väldigt viktigt arbete som utförs under 
valrörelsen är det som sker i partiets valstugor 
runt om i länet. Många tror att man måste ha 
koll på allt som rör Vänsterpartiets politik för att 
stå i valstuga, det stämmer inte. 

Gilla, dela  och kommentera i  sociala medier!
Genom att gilla, kommentera och dela artiklar, 
följa och kommentera partiledardebatter och 
dela bilder från Vänsterpartiet så kan fler ta del 
av dem. Använd #v2018 i inlägg om valrörelsen.

Följ oss på sociala medier:

v vstorstockholm

bVänsterpartiet Storstockholm

Valrörelsen är här. Vänsterpartiet kommer inte att vinna slaget om de dyraste annonskampanjerna eller den 
mest irriterande TV-reklamen. Vår styrka är våra medlemmar. Alla ni som bemannar valstugorna, ringer väl-
jare, delar tidningar och snackar med kollegorna på jobbet. Här är några tips på vad ni kan göra i valrörelsen.

Tillsammans 
skapar vi ett 

samhälle för alla
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Valupptakt

Bild från distriktårskonferensen 2015

Det är nu eller aldrig – var med och gör Sverige 
till ett land för alla, inte bara för de rikaste.

Lördagen den 18 augusti kickstartar vi vår inten-
siva valkampanj med en storslagen valupptakt. Alla 
som vill vara aktiva i valrörelsen och i oss närstående 
organisationer är varmt välkomna.

Det blir gatufest med dans, musik, uppträdanden 
för hela familjen. Jonas Sjöstedt kommer att hålla 
tal, konstnären Amanda Ooms kommer att skapa 
ett konstverk och på scenen uppträder bland annat  
bandet Amason och hiphopartisten Adam Tensta. 
För den som är hungrig kommer det finnas food 
trucks och för dig som är lite yngre kommer vi bland 
annat att ha ansiktsmålning.

– När vi tillsammans väljer att lösa problem som 
gör samhället bättre för alla - inte bara de rikaste. Då 

kan vi skapa en bättre framtid, för 
alla, det säger Elena Karlström ord-
förande för Vänsterpartiet Storstock-
holm. Samtidigt hälsar Elena att alla 
som vill vara med i en viktig och rolig valrörelse är 
välkomna på valupptakt med Vänsterpartiet. ■

Följ med på valupptakt

18 augusti, kl. 15.00-18.00, 
Jonas Sjöstedt kl. 17.00

Hornsbruksgatan, Hornstull

“Kom med i  en 
rolig och viktig 

valrörelse”



5

ValupptaktVänsterpartiet

I över ett decennium har Adam  
Tensta varit ett av de stora namnen på 
den svenska hiphopscenen. Han har 
belönats med grammisar och även vär-
mt upp scenen till världsstjärnor som  
Rihanna och Jay-Z. 

Underhållning med 

Amason
Bandet Amason är ett svenskt indiepopband 
med sångerskan Amanda Bergman i spetsen. 
De bildades 2012 som ett sidoprojekt för ban-
dets medlemmar, men har sedan dess vuxit till 
ett av Sveriges största och bästa indiepopband. 

Powerballadkören 
Powerballadkören gör vad de heter, sjunger 
lugna låtar. De beskriver sig själva som en  
hyllningarnas kör och har bland annat uppträtt 
med Eva Dahlgren. 

Amanda Ooms 
Amanda Ooms är konstnären, författaren och 
skådespelaren som under Vänsterpartiets  
valupptakt lovat att uppföra ett unikt konstverk. 
Vi är många som är nyfikna på vad det kommer 
att bli! 

Divine dancers 
Divine dancers är dancehall-gruppen som får 
vem som helst att vilja ta ett danssteg eller två. 
De bildades i Stockholm 2017 och har sedan 
dess hunnit uppträda i en rad olika samman-
hang. 

Northern Indians 
Northern indians spelar glad folkrock och är 
Piteåduon som har tagit tåget ner till Stockholm 
enkom för vår skull. 
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Ta telefonen - vinn väljare för vänstern storstockholm.vansterpartiet.se

Kan Bernie Sanders i USA, Jeremy Corbyn i 
Storbritannien och Socialistisk Venstreparti i 
Norge nå framgångsrikt resultat så kan vi.

Vänsterpartiet har valt att storsatsa, för första gån-
gen, på en telefonkampanj som en viktig del i val-
arbetet. De tre sista veckorna innan valet, med start 
den 20 augusti, kommer Kafé Marx på Kungsgatan 
84 förvandlas till en ringstuga. Vi ringer dagligen till 
hundratals potentiella väljare för att övertyga dem 
om vikten av att rösta och då helst på Vänsterpartiet! 

Bwar Mert är ansvarig för ringprojektet.
– För att nå ut till så många som möjligt behöver 

vi vara många som ringer. Därför behöver vi just 
dig. Kan du inte delta alla veckorna, är du välkom-
men att delta en vecka, en dag eller en timme. Varje 
nedlagd timme är värdefull och gör skillnad!

Bwar fortsätter – detta kommer bli en riktig kul 
kampanj och ett minne för livet! Dessutom behövs 
det inga särskilda förkunskaper för att ringa runt. Du 
bidrar med ditt engagemang och vi bidrar med sam-
talsmanus, ringhandbok och faktablad samt mat och 
fika för att hålla energin på topp. Det viktigaste för 
att lyckas som uppringare är att våga prata med folk, 

att vara trevlig och engagerad samt 
tillmötesgående och lyssnande.

–Årets val är viktigare än någonsin. Hur det går i 
valet hänger på dig, mig och alla andra som vill ta till 
handling, och hur väl vi planerar det. Därför är alla 
insatser oerhört viktiga och nödvändiga! Jag vet att 
de flesta av oss upplever att deras dygn har alldeles 
för få timmar för att rymma in allt som ska hinnas 
med. Men den tiden du lägger ner nu på ringandet 
kommer ha en stor inverkan på hur du kommer ha 
det i fyra år framåt.  ■
 

Så här gör du:     
Skapa ett  användarkonto i Zetkin pål www.zetk.in  
välj ”skapa användarkonto”. Fyll i e-post, namn och 
önskat lösenord.

Ansluta till V Storstockholms organisation i Zetkin. 
Gå till www.zetk.in/o/vansterpartiet-stockholm och 
klicka på “Anslut”. 

Gå till “Min sida” på www.zetk.in/dashboard. klicka 
på länken till ringuppdraget under “Mina uppdrag”. 

Ta telefonen- vinn väljare för vänstern

“Varje nedlagd 
timme är värde-

full och gör 
skillnad”
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Vänsterpartiet gör skillnad

Innan vårdvalet fanns det 6 vård-
centraler på Östermalm och lika 
många i Botkyrka.

Nu har Östermalm 13 vårdcentraler 
medan Botkyrka fortfarande bara 
har 6 st.

Visste du att...

Vi tycker att vård ska ges efter 
behov, inte efter plånbok.

Röd politik för ett grönt samhälle

Det krävs en röd politik för en grön stad. Därför har 
Vänsterpartiet i Storstockholm tagit fram en om-
ställningsplan för Stockholmsregionen. Planen talar 
om såväl framtidens transporter och byggande men 
även för ett hållbart arbetsliv och klimatsmart mat.

– Vi måste ställa om till ett rättvist och hållbart 
samhälle. Vänsterpartiet vågar gå före och vi  
sätter klimatet före kortsiktiga vinstintressen. Vi 
föreslår här bland annat kortare arbetstid, utbyggd  
kollektivtrafik och en grönare stad säger Elena 
Karlström, distriktsordförande för Vänsterpartiet  
Storstockholm. ■

Läs hela omställningsplanen på www.storstockholm.
vansterpartiet.se

Träffa Jonas Sjöstedt

Jonas Sjöstedt har rest land och rike runt under 
våren, och har dragit fulla hus. Nu kommer Jonas 
att göra några stopp i Stockholm. Han kommer att 
prata om hur det kommande valet kan bli ett val 
som handlar om jämlikhet och rättvisa, och om hur 
vi tillsammans kan bygga en bättre framtid ■. 

MEDBORGARPLATSEN 
16 augusti, kl. 17.00-18.00

SKÄRHOLMEN
18 augusti, kl. 12.00-13.00

HORNSTULL
18 augusti, kl. 17.00 

BOTKYRKA
22 augusti, kl. 12.00-13.00
 
SÖDERTÄLJE
28 augusti

SOLNA
5 aeptember, kl. 18.00

Mer info om tid och  plats uppdateras på
www. storstockholm.vansterpartiet.se. 



KARIN  RÅGSJÖ
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
14 AUGUSTI, 

KL. 18.00-20.00

Swish  1236510879
PG 57 62 4 - 9 

Posttidning B

Vill du veta mer och engagera dig? Välkommen på Nachos för 
nya - valspecial! Alla nya medlemmar är extra välkomna!

Tillsammans bygger vi 
ett samhälle för alla
- inte bara några få.

ALI  ESBATI
  SOLNAS FOLKETS 

HUS, 
21 AUGUSTI, 

KL. 18.00-20.00

NOOSHI DADGOSTAR
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
28 AUGUSTI,

 KL. 18.00-20.00

JENS HOLM
KAFÉ MARX,

KUNGSGATAN 84, 
4 SEPTEMBER,

 KL. 18.00-20.00


