
Får du inte våra nyhetsbrev? 
Vi skickar ut nyhetsbrev våra portalen getanewsletter.com. Det är Medlemsnytt som går till alla 
medlemmar, och det är Veckobrevet som går ut till styrelser och andra förtroendevalda i distriktet. 
En del har på senaste tiden inte fått dessa nyhetsbrev. Här följer några alternativa förklaringar och 
förslag på lösningar.  
 
Därför kanske du inte får utskicket 
Ny avsändare 
En del som tidigare fått våra utskick får dem inte längre, även fast deras e-post är med på sändlistan. 
Det som hände under sommaren var en omorganisering av våra utskick för att anpassas efter GDPR-
riktlinjer för säkra utskick. Då ändrades avsändarmejlen och det verka vara detta som skapar problem 
för vissa eftersom ens e-post tjänst inte känner igen den nya avsändaren.  
 
Reviderad sändlista 
Det som också gjordes var att sändlistan reviderades eftersom många mottagare var inaktuella. Så en 
annan möjlig anledning till att man inte får Veckobrevet är att man inte längre är förtroendevald i en 
styrelse eller i ett parlament, eller att det inte är markerat i medlemsregistret att man är 
förtroendevald i en styrelse eller i ett parlament. Om detta är fallet kan ni kontakta oss så lägger vi till 
er i sändlistan på nytt. Kontakta elin.moren@vansterpartiet.se. 
 
 
Detta kan vi göra om du står på sänd-listan men ändå inte får utskicken 
 

1. Genomsök din inkorg. 
 
- Kanske nyhetsbrevet har fastnat i ett filter. Det är vanligt att inkorgar sorterar vissa mejl 
som spam, eller skapar en egen kanal för ”kampanjmejl”. Eller att du ser en ”primär inkorg” 
och behöver leta efter valet ”visa alla mejl”.  
 
- Om du hittar ett utskick från hösten försök att stjärnmärka eller flagga det, för att visa din 
e-post tjänst att vi som avsändare är önskvärda.  

 
 

2. Skicka oss en alternativ mejl-adress.  
Vissa e-post tjänster har inga problem att ta emot våra mejl, och vissa har. Har du en annan 
mejl-adress så kan det vara en bra idé att testa om den kan ta emot nyhetsbreven. Kontakta 
elin.moren@vansterpartiet.se. 
 

 
Alla nyhetsbrev på hemsidan 
Om inget av ovanstående alternativ fungerar för dig så har vi skapat en del på hemsidan där alla 
veckobrev och medlemsnytt listas i webb-version.  
 
Länk till alla nyhetsbrev: https://storstockholm.vansterpartiet.se/medlem/utskick-veckobrev-
medlemsnytt/ 
 
Långsiktig lösning 
Vi beklagar att vissa inte mottagit viktiga utskick och därför har missat information. Vi jobbar så gott 
vi kan på att försöka komma åt problemet. En förhoppning som finns är att vi kommer byta tjänst för 
utskick av nyhetsbrev om inte allt för lång tid, och ber alla ha tålamod till dess och under den 
processen. Vi kommer fortsätta lägga upp länkar på hemsidan så att alla oavsett kommer kunna se 
webb-versionen av samtliga av våra nyhetsbrev.  
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