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Valet 2018 igång 

Nordanstig är en lite n men  aktiv 
förening,  här är de med på Har-
mångersdagen. 

Nu blir det intensivt med valarbete överallt för distriktet och partiförening-
arna. Du kan läsa om det som händer med besök av Jonas och debatter som 
kommer.i denna tidning men får också hålla koll efter övrig information. På 
bilden pratar Ulla Andersson med medlemmar och väljare på sommarmark-
naden i Ockelbo. Under sommaren kommer vi att vara med överallt där vi 
kan. Ockelbodagarna gick fint med många trevliga samtal med marknads-
besökarna. Det finns många tillfällen för dig som medlem att vara med, 
flera förslag finns i denna tidning. Hoppas att du tittar igenom och hittar 
läsvärda artiklar.

augusti  2018   Vänsterpartiet Gävleborgs medlemstidning
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Ledare:

Normaliseringen av hatet
Musik i val-
rörelsen

I skrivande stund är det en 
dryg månad kvar till valet. 
Det är dags att börja ladda 
för valspurt. Jag ska vara 
ärlig med er och säga att 
jag kämpar med mig själv 
för att hitta orken. Det har 
varit en tuff vår som tagit 
mycket kraft och energi. 
Jag blir också frustrerad 
på mig själv som har svårt 
att tagga igång. Det är ett 
oerhört viktigt val i år, det 
handlar inte bara om att vi 
vill ha mer vänsterpolitik 
och större möjligheter 
att påverka samhället i 
en mer jämlik riktning. 
Det handlar om att vårt 
samhälle ska fortsätta vara 
demokratiskt och öppet.
Jag var i Almedalen i 
år, jag såg nazisterna 
och hur de påverkade 
människor. Jag vet hur 
de påverkade mig. Jag 
hörde hur Alternativ för 
Sverige stod på Donners 
plats och vrålade Sverige 
åt Svenskarna omgivna 
av män i vita tröjor med 

NMR:s logo på bröstet. 
Jag är inte en person som 
känner mig otrygg men 
jag har nog aldrig tänkt så 
mycket på var jag är, vem 
jag har omkring mig och 
var jag ska gå som under 
de dagarna. Jag åkte hem 
med en stor klump i ma-
gen och den har inte blivit 
mindre.
Det som skrämmer mig 
mest är att se hur normali-
seringen av SD öppnat 
dörren för nazisterna, hur 
de känner sig stärkta och 
hur våldet blir mer och 
mer öppet. Vi har tyvärr 
vant oss vid hoten och 
hatet på nätet, i Almedalen 
var det öppet på gatorna. 
Det kändes som ett smak-
prov på vad vårt samhälle 
kan bli om SD får ännu 
mer makt. Som feminist, 
hbtq-person, socialist och 
anti-rasist gör det ont i 
mig. Deras samhälle är 
den absoluta motsatsen till 
det samhälle jag vill ha. 
Det är dessutom ett direkt 

hot mot mig, mina vänner 
och min familj.
Vi har en oerhört viktig 
valrörelse framför oss. Jag 
lovar att jag kommer hitta 
mina krafter och göra allt 
jag kan för att vi ska vinna 
det här valet. Vi vet ju 
att det är vår politik som 
bygger ett samhälle där 
alla får plats och frihet. 
Den 18 augusti peppar vi 
igång tillsammans och den 
2 september hoppas jag 
att vi alla ses i Söderhamn 
för en hejdundrande fest! 
Jonas kommer, kom du 
också!

Jonna Källström Böresson

När musik framförs of-
fentligt ska man betala 
ersättning till både STIM 
och IFPI.som är organisa-
tioner som tillvaratar up-
phovsmakarnas intressen. 
 För musikmedverkan 
så finns det minimitariffer 
från Musikerförbundet. 
Kontakta distriktet om du 
vill veta mer om vad som 
gäller. 
 Arrangerar du musik-
framträdandet med ABF 
slipper du tänka på de 
detaljerna eftersom ABF 
har generella avtal för 
musiken.
Därutöver finns det några 
låtar som musikerna själva 
har släppt för fri använd-
ing för Vänsterpartiet i 
valrörelsen om dessa kan 
du läsa i VIPS nr 5.

 

Vänsterpartiets grafiska profil
Nu under valet är det 
viktigt att alla som gör 
material för Vänsterpartiet 
skaffar sig kunskap om 
hur partiet vill att vi ska se 
ut. Den grafiska profilen 
inenhåller en mängd 
detaljerade anvisningar 
om hur Vänsterpartiet 

ska uppfattas i tryck och 
bild. Vår kommunika-
tioinsavdelning har lagt 
mycket möda och pengar 
på att forma den så att 
Vänsterpartiet alltid ska 
uppfattas på det sätt som 
man centralt blivit överens 
om. Den grafiska profilen 

ingår i ett varumärkesbyg-
gande som alla politiska 
partier är tvungna att sys-
sla  med för att folk ska 
uppfatta vem man är och 
vad man vill. Till valets 
sista månad har en alldeles 
speciell mall tagits fram. 
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REGIONSPALTEN
Topp 6 på regionlistan presenterar sig
Våra kandidater på regionlistan har fått frågan om varför de är vänsterpartister och vilken 
politisk erfarenhet de har. Så här svarar de:

1.Fredrik Åberg-Jönsson
Jag är vänsterpartist för 
jag vill ha ett samhälle för 
alla och inte några få.  
 Det är bara att se till 
vårat eget län som inte 
är jämlikt och det kan ta 
sig uttryck på olika sätt 
och bero på olika saker. 
Beroende på klass, kön, 
var du kommer ifrån, men 
även var du bor. 
 I hälsa, arbetslöshet 
och tillgång till service 
och transporter hittar vi 
det. I det stora och det 
lilla är det nödvändigt att 

vi har ett parti som driver 
en politik för ett län som 
är en bättre plats att bo 
och verka i med en jämlik 
hälso- och sjukvård och en 
hållbar regional utveck-
ling. Ett jämlikt samhälle 
gynnar alla. Det tror jag 
starkt på.
 Jag har varit politiskt 
engagerad på olika sätt 
sedan ungdomsåren. 
Parallellt med ett arbetsliv 
som offentlig tjänsteman 
på olika myndigheter och 
i olika roller har jag sedan 
2010 haft förtroendeupp-

drag i Vänsterpartiet. 
 I tekniska nämnden 
Gävle kommun (2010-
2012). Regionförbundet 
Jämtland/Härjedalen infra-
strukturberedning (2013). 
 Har även deltagit i 
programkommissionen i 
framtagandet av Vänster-
partiets tågpolitik (2013-
2015). Sedan 2016 efter 
det att jag bosatt mig i min 
hemstad Gävle igen sitter 
jag i Samhällsbyggnad-
snämnden (2016-).

2. Kristina Sjöström
Av var och en efter 
förmåga, åt var och en 
efter behov” sammanfat-
tar varför jag vill arbeta 
politiskt. 
 För 12 år sedan gick jag 
med i Vänsterpartiet, det 
självklara valet eftersom 
solidaritet och omsorg om 
medmänniskor är något 
som är väldigt viktigt för 
mig. 
 Jag har under nästan 
hela mitt yrkesliv arbetat 
som IT- projektledare men 
gjorde under några år ett 

avbrott då jag jobbade 
som kriminalvårdare, 
vilket var väldigt om-
tumlande och lärde mig 
mycket. 
 Ett område som jag 
brinner för lite extra 
är att verka för en god 
arbetsmiljö för de som 
arbetar i Regionen, som 
medarbetare är det viktigt 
att ha makt och inflytande 
över sitt jobb. 
 För mig är det viktigt 
att arbeta för att en aktiv 
klimatomställning för 
att på långsiktig få ett 

hållbart samhälle. Kolle-
ktiva transporter, digitala 
lösningar som minskar 
miljöpåverkan är några 
frågor som jag vill att vi 
arbetar för. 
 Jag har haft olika 
politiska uppdrag bland 
annat som ordförande 
i Gästrike Räddning-
stjänst, Företagshälsovård-
snämnden, ledamot i 
Gävle Energi, kommun-
styrelsen och Hälso- och 
Sjukvårdsnämnden samt 
ordförande i Gävle par-
tiförening.

Faktaruta Landstingsvalet

Bredvidstående diagram visar hur det gick i valet för 
samtliga partier. Vänsterpartiet fick 2250 nya röster i 
det valet jämfört med 2010, det är en utmaning att både 
behålla och öka här. I procent gjorde det 8,23%, det som 
är lovande är att opinionsmätningarna hittills visar en 
trend över det resultatet.

Diagram: val.se, valresultatet 2010.

Fredrik Åberg-Jönsson, 
Gävle.

Kristina Sjöström, Gävle.
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3. Isabell Hildén
Jag fick tidigt med mig 
från min kära mor att jäm-
likhet är bra grejer. 
 Det finns tydliga min-
nesbilder från mellansta-
diet där jag ivrigt argu-
menterade i klassrummet 
för att det är fint att betala 
skatt eftersom vi får så 
mycket för det. 
 Idag kan jag nästan 
fnysa åt mitt 12-åriga 
naiva jag och känna att 
det kanske inte finns så 
mycket bra kvar. Eller 
rättare sagt, jag känner 
en stor besvikelse över 
att det en gång så fina 
offentligt ägda Sverige nu 
till stora delar sålts ut till 
riskkapitalister som skor 
sig på våra gemensamma 
finanser. Jämlikheten har 
kanske aldrig varit fullän-

dad, men jag upplever den 
som mindre nu än förr. 
 I jämlikhetsbegreppet 
finns allt: Feminismen, 
socialismen och antirasis-
men. Öppenheten och 
medvetenheten där vi 
alla tillsammans har en 
önskan om att vårda våra 
relationer, gemensamma 
tillgångar och i slutänden 
varenda människa. 
 Jag tvivlar många 
gånger på om det är värt 
att vara politiskt engag-
erad, men för varje gång 
jag ser män(niskor) i 
oerhört kort frisyr som vill 
begränsa vissa människor 
rättigheter slutar jag tviv-
la. Vi måste fortsätta, för 
även när det känns som 
mörkast så vet vi ju att det 
kommer en ljusare tid. Nu, 
mer än nånsin, är jag så 

glad och stolt att jag till-
hör det parti som faktiskt 
är det enda som inte klivit 
närmre den brunkladdiga 
smörjan på högerkanten. 
Som inte oroligt byter ben 
hela tiden. 
 Jag blev invald i KF 
första gången 2006. 2010 
valdes jag till vice ordf. i 
KF och valdes om 2014. 
Blev vald till ersättare i 
KS 2008 och har sedan 
dess varit med som både 
ersättare och ordinarie. 
 Har även gästspelat 
som ersättare i tidigare so-
cialnämnd och i barn och 
utbildningsnämnden. 
Jag är Söderhamns kom-
muns representant i NFSG 
- Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävle-
borg. 

4. Xamuel Gonzalez
Fackligt engagerad pappa 
till två söner och en bo-
nusdotter, brevbärare och 
ombudsman som bor i 
Hofors. 
 Jag drivs framförallt av 
min önskan att arbeta för 
jämställdhet och mot klas-
sorättvisor. Det var också 
det som gjorde att jag 
engagerade mig i Vänster-
partiet för 17 år sedan. 
 Jag har haft olika 
förtroendeuppdrag för 
Vänsterpartiet sedan 2002, 
däribland som distrikts-
ordförande under fem år 
och numer som ledamot i 
partistyrelsen. 

5. Yvonne Oscarsson
Jag är beroendeterapeut 
och bor i Ljusdal. Har 
tre vuxna barn och fyra 
barnbarn. 
 Har varit politiskt 
intresserad sedan tonåren 
då militärkuppen i Chile 
blev det avgörande steget 
till medlemskap i Vänster-
partiet. 
 Under åren har jag haft 
många olika slags up-
pdrag. Under tio år var 
jag distriktsordförande i 
Gävleborg och 1998-2002 
var jag invald i Sveriges 
Riksdag. Där jobbade jag 
främst med rättspolitiska 

frågor. För närvarande är 
jag ordförande i Omsorg-
snämnden i Ljusdal. 
 Mina hjärtefrågor är alla 
former av sociala frågor, 
integration, sjukvård, 
beroende och kultur. 
 På min fritid gillar jag 
att vara med min familj 
och min katt Lisa Nilsson, 
att resa, springa och sköta 
om travhästar. 

Isabell Hildén, Söderhamn.

 Jag är vice ordförande 
för kommunstyrelsen i 
Hofors kommun där jag 
framförallt har försökt 
lyfta jämställdhetsfrågor-
na. Eftersom alla tjänar på 
ett jämställt och jämlikt 
samhälle. 

Xamuel Gonzalez, Hofors.

Yvonne Oscarsson, Ljusdal.
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Harmångersdagen6. Lasse Langeborg
Lasse Langeborg, 66 år. 
För närvarande viceord-
förande i regionfullmäk-
tige och viceordförande i 
regionens demokratibered-
ning med mera. 
 Jag har lång politisk 
erfarenhet både regionalt, 
lokalt och internt i par-
tiet. Ledamot i distrikts-
styrelsen och distriktets 
verkställande utskott. 
 Jag har 3 vuxna barn, 
tre vuxna bonusbarn, 5 
barnbarn, 3 bonusbarnbarn 
och en fantastisk sambo.
   Blev övertygad social-
ist redan under gymnasi-
etiden och övertygelsen 
har stärkts ytterligare uti-
från det som sker i Sverige 
och omvärlden idag. 
 Jag har bland annat job-
bat som chaufför, livsme-
delsarbetare, försäljning-
schef, miljöinformatör, 
ombudsman och adminis-
tratör. 
 Driver nu en juristfirma 
med fokus på asylrätt 
tillsammans med min 
sambo och ytterligare två 
anställda. 
 Jag brinner för de-
mokrati och rättvisefrågor, 
arbetsmarknadsfrågor, 
hållbar miljö, integration 
och jämställdhet. Älskar 
att besöka andra miljöer 
och kulturer för att få per-
spektiv på tillvaron.

I år ville vi prova ett an-
norlunda ”grepp” under 
de två marknadsdagar 
som dominerar den lokala 
valrörelsen i Nordanstig. 
 Istället för att slå upp 
vårt tält, bjuda på fika och 
försöka ”prångla ut” våra 
broschyrer så bjöd vi in 
allmänheten att vara lite 
kreativa. Vi ville helt en-
kelt att de skulle fundera 
över – och rita – hur den 
nya skolan i Harmånger 
skulle se ut. 
 En ny skolbyggnad är 
nämligen ett måste då den 
nuvarande är helt utsliten 
och har omoderna lokaler 
som inte fungerar för 
dagens pedagogik. Den 
finns därför med i den 
investeringsplan som vi 
går till val på.
 Vi fick många kreativa 
förslag – som vi visade 
för allmänheten genom 
att hänga upp dem i tältet 
(se bilden) - och vi hoppas 

få än fler som kommer 
på Bergsjödagen den 4 
augusti för att rita det nya 
allaktivitetshuset.
 Värmen var tryckande 
och därför är det ändå 
imponerande att det var 
så pass många som hade 
orkat sig ut i solen. Många 
av dem besökte vårt tält. 
De uppskattade både 
möjligheten att få sätta sig 
en stund i skuggan, dricka 
lite svalkande vatten och 
samtala om kommunens 
framtid.
 Många besökare var 
även positiva till den 
investeringsplan som Vän-
sterpartiet tagit fram för 
att få en långsiktigt stabil 
utveckling för kommunen.
För att Nordanstig ska 
utvecklas så måste vi in-
vestera i ALLA kommun-
delar. En ny, modern skola 
i Harmånger är en del i 
den investeringsplanen.

Petra ModéeLasse Langeborg, Gävle.

Lokala val-
program

Här ser du omslaget till 
Nordanstigs lokala val-
program, partiföreningen 
har trots att den är bland 
de mindre i distriktet både 
gjort egen budget och nu 
valprogram. Har din par-
tiförening också gjort det, 
skicka in den till distriktet 
så att vi kan se vad alla 
har gjort. 
I Gävle går man igenom 
hela programmet varje 
mandatperiod, nu finns 
programmet för 2019 till 
2022 på plats. I år valde 
även partiföreningen 
Gävle att gå ut med en 
egen budget i kommun-
fullmäktige.
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Får Vänsterpartister gilla Americana?
Alla som varit med i 
partiet ett tag förstår att 
frågan är rent retoriskt 
ställd. Våra partimedlem-
mar i Dalarna ordnade en 
egen cruising förra året. 
 Och Jerry Williams som 
aldrig smugit med sina 
röda åsikter har sjungit 
in sig hos en bred publik 
med den amerikanska 

rockmusiken. Eftersom 
Vänsterpartiet ofta uttalat 
stark kritik mot USA:s 
inblandning i andra staters 
affärer och kritiserat USA-
kapitalism kanske man 
kan få för sig att allt från 
USA är dåligt i en vänster-
partistvärld. 
 Men så är det självfallet 
inte, den progressiva rock-

en hade stark influens från 
medborgarrättsrörelsen i 
USA, från bluesen, från 
protestsångare som Dylan, 
Guthrie, Baez med flera. 
 Naturligtvis älskar 
många i vänstern veter-
anbilarna från USA.s sto-
rhetstid som biltillverkare, 
från den kultur som lovade 
frihet för arbetarklassen, 

med upprorisk rock och 
hamburgare i släptåg. Nu 
försvann även de dröm-
marna, men musiken och 
bilarna finns än.
Seppo Laine

Nu börjar vi komma igång 
med valarbetet i Gävle.
På torsdag den 2 augusti 
kl.18.00 i partilokalen 
bjuds du in till en träff där 
det ges information om:
- uppbygget av olika 
vallag i stadsdelarna och 
ytterområden Andersberg, 
Sätra, Brynäs,Bomhus, 
Öster. Nordost Norrsundet 
med flera områden
- tillverkning av valtavlor 
6-7 augusti
- aktivitet under stads-
festen 9-11 augusti
- Uppsättning av valtavlor 

12 augusti med efterföl-
jande mingel på Tenn-
stopet
- Bemanning av valstugan 
13 augusti-9 september
- Pride 16-18 augusti
- Valupptakt i Sjömanskyr-
kan 18 augusti kl.16.30. 
Direktsänt tal av Jonas 
Sjöstedt 17.00 Buffé 
serveras.
- TV-sänd Valdebatt i 
Gävle med Jonas Sjöst-
edt 6 september. Du har 
möjlighet att vara med 
i publiken! Vill du vara 
publik och stötta Jonas? 

Maila Gunnar.friberger@
riksdagen.se och ange 
Namn, mail och telefon-
nummer.
- Valsedelutdelning och 
valvaka 9 september
- Presentation av valmate-
rial

Varmt Välkommen på 
denna viktiga träff! 
Det är tillsammans vi kan 
nå valframgång!
Stefan Pettersson
Valorganisatör Gävle
valtelefon 072 2392898

Nar Ovanåkers partiförening städade ur sin lokal hittade vi en del roliga saker från förr. Det här upptrycka vykortet kan vi bjuda 
på, Jan Wahlman och Stig Hedlund och Chroister Bäcklin är med på bilden, de var kärnan i Vänsterpartiet Ovanåker under 
lång tid men njuter numera livet efter pensionen.

Valarbete i Gävle Stefan Pet-
tersson och 
Gunilla 
Panae 
Bodin håller 
öppet om 
torsdagarna 
i Gävles 
lokal.
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Kom med i 
Facebookgruppen!
Vänsterfesten flyt-
tad till Söderhamn!
Du har väl gått med i Facebookgruppen ”Inför valet. Intern 
grupp För Vänsterpartiet Gävleborg”? Här delar vi infor-
mation, snyggt material och erfarenheter och bjuder in 
varandra till roliga grejer.

Vänsterfest i Söderhamn 2 september! Love Antell spelar 
för valvinst! Dagtid. Utomhus och inomhus om det regnar. 
Mer info kommer i facebookgruppen ”Inför valet! Intern 
grupp För Vänsterpartiet Gävleborg” och per mail. 

Distriktet anordnar förhoppningsvis en till Valskola i au-
gusti, vi väntar bara på att få klartecken med en utbildare 
från centralt håll. Håll utkik i facebookgruppen ”Inför valet 
intern grupp För Vänsterpartiet Gävleborg” och per mail. 

Måndagen den 14 maj fick 
Hudiksvall besök av Ulla 
Andersson. Hon var en tur 
till DellenMejeri, Var på 
lunch med IPS-enheten 
som jobbar med att få per-
soner med psykisk ohälsa 
till arbete. Studiebesök 
gjordes också hos LSS-
boendet Granebo. Där fick 
vi  info om KIVO-metoden 
för att utbilda fler personer 
till omsorgen. Men som 
vanligt blev det också 
massa mellansnack som 
peppar och inspirerar. Tack 
för idag, lär mig så sjukt 
mycket av dig, Ulla!

Charliene Kiffer Goude

Happy Pride!
Den 16 – 19 augusti äger Gävle Pride rum. Vänsterpartiet 
deltar med seminarier och i paraden på lördagen. Håll 
ögonen öppna efter information om våra programpunkter 
under dagarna.
Det blir seminarier, paraddeltagande, valupptakt och after-
noon tea i dagarna fyra. 
Vill du delta i arbetet med priden så hör av dig till 
Lotta Lagnander, clagnander@gmail.com

Välkomna!

Ulla Andersson i Hudiksvall

Charliene Kiffer Goude, kommunalråd för Vänsterpartiet i Hudiks-
vall och Ulla Andersson besökte tillsammans verksamheter.

Poesi  Politik 
Musik
Lörd 1 sept 2018 kl 15.00
Peter Stormaresalen, 
Bollnäs kulturhus
Program:
Poesiläsning med
Helene Rådberg, poet
Thomas Tidholm, poet 
och författare.
HasseåTagepärlor med
Gunnar Åkerhielm, piano
Anna-Karin Westerlund, 
sång.
Fri entré!
Arrangemang: 
Vänsterpartiet Bollnäs 
och ABF

Vänsterpartiet 
Gävle laddar igen 
för detta års 
Prideevent. På 
den undre bilden 
de traditionsenliga 
Pridekakorna, man 
bjuder på.
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Redaktionsrutan
nr 15 augusti 2018 Xtra RÖTT
Ansvarig utgivare: Xamuel Gonzalez Westling
Redaktör: Seppo Laine, 073 508 50 15
Vänsterpartiet Gävleborg
Box 975, 801 33 Gävle
Tryck Myran Grafiska, Varberg. 

Nästa nummer
Nr 16  presstopp 9 december,  kommer jul/mellanda-
gar. bra för  information om första kvartalet 2019.
Berätta om era aktiviteter/ årsmöten till kalendariet.
Ditt bidrag är välkommet.

Vil du ha tidningen eller har din sambo?
Denna gång skrev jag inte ut bägge namnen, 
men ni som bor ihop får gärna meddela om 
vem som ska ha tidningen. 
Jag stryker personer med samma namn på 
samma adress, men det blir ingen exakt veten-
skap, skriv en rad till gavleborg@ vansterpar-
tiet.se om hur du vill ha det.

Hjälp i valrörelsen 
Kom ihåg att ni kan kontakta distrikteet om ni 
vill ha stöd med bemanning på lokala evene-
mang, i valstugor, material, sociala medier etc.
Ju tidigare vi får frågan desto bättre möj-
ligheter att hjälpa till har vi.
Valombudsperson: Amelia Königsson
070-614 93 61
valgavleborg@vansterpartiet.se

Vill du vara med i publiken 
på partiledardebatten i 
Gävle torsdagen 6 sep-
tember? 

TV4 ska ha en partiledardebatt i Gävle den 6 september 
med publik. Varje parti fixar sin del av publiken, det är där 
ni kommer in. De andra partierna är optimistiska och tror 
på att kunna fixa 50 st. Så vi försöker väl matcha det så får 
vi se var vi landar.

Anmälan av intresse för att vara publik görs till
gunnar.friberger@riksdagen.se
Ange "TV4 i Gävle" i rubrikraden.
Ange ditt namn, mejladress och mobilnummer.

Inspirerade av framgångsrikt vänsterkampanjande i bl a 
Norge ska vänsterpartister över hela landet telefonkam-
panja de två sista veckorna inför valet. Vi ringer till per-
soner som vi utifrån faktorer som t ex bostadsområde och 
boendeform kan anta står nära oss politiskt. Gemensamt 
för alla som provat att ringa hittills verkade vara att de 
tyckte att det var roligare och mer positivt att ringa än de 
trott. 

I Gävleborg ordnar vi ringstugor i Gävle och Hudiksvall 
varje vardagskväll de två sista veckorna innan valet. Det är 
en hel del praktiskt att fixa så därför har vi begränsat oss 
till dessa två ställen. 
De som vill komma någon eller flera kvällar från andra orter 
får reseersättning. 

Vill du vara med och ringa? 
I Gävle kontakta Amelia: valgavleborg@vansterpartiet.se 
tel. 070-614 93 61 
I Hudiksvall kontakta Lisa: lisakristinholmberg@gmail.com 
tel. 072-546 56 21

Inför varje pass kommer vi att ha en introduktion. Tid är 18-
21.30 ca men du ringer när du kan (så länge du varit med 
på en introduktion). Arbetsledare som svarar på frågor, 
utrustning, telefonnummer, mat och fika finns på plats, du 
behöver bara dyka upp.

Ring oss till 
valvinst!


