
SK E L L E F T E Å

I dagarna gör vi klart allt möjligt. En 
överenskommelse med de andra partierna 
kring valaffischering, torgmöten och 
valstugor är klar. Valstugan öppnas 
måndagen den 15/8 och vi arbetar nu på 
bemanningen för att se till att så många 
sossar som möjligt ska vara med och ta 
emot medborgare och väljare där.  

Torgmöten planeras in tillsammans med 
trevliga aktiviteter i samband med dem. 
Fotograferingen är klar och valaffischerna 
ska till tryckning. Valprogram och vårt 
valmanifest trycks för fullt hos vårt lokala 
tryckeri.  

Vi planerar också sommaraktiviteter innan 
höstens valrörelse inleds i och med 
valstugans öppnande. På musikfestivaler så 
som Stadsfesten, Trästockfestivalen och 
Skellefteå Summertime delar vi ut öron-
proppar med Sosse-tryck. En insats för 
folkhälsan samtidigt som vi får träffa massor 
av människor och synas i ett trevligt 
sammanhang.   

Samtidigt fortsätter planeringen för höstens 
stora valrörelse. Valspurtskvällen på 
Folkparken den 20/8 hoppas vi att ni 
noterat i kalendern! Det kommer flera bra 
artister, vi bjuder på mat och det kommer 
att bli super trevligt! Hur vi hinna med alla 
aktiviteter på den knappa månad som val-
rörelsen pågår det blir minst sagt en 
utmaning. Det kommer att hända mycket! 
Och vi behöver att alla förtroendevalda och 
medlemmar är med och hjälper till.  

Tillsammans vinner vi valet!  

/Valledningen 

Juni 

13  Dörrknackning Bureå  kl. 18.00 
29/6-3/7  Utdelning av öronproppar på  
  stadsfesten 

Obs! Inget representantskap i juni.  

Juli 

19-25 Almedalsvecka i Bureå 

22-23 Utdelning av öronproppar på  
  Trästocksfestivalen 

22-24 Byske Sommarmarknad 

Augusti 

5-6  Utdelning av öronproppar på  
  Skellefteå Summertime 

6  Nomineringar, se nästa sida 

8  Utdelning av Frukostpåsar 

15  Valstugan öppnar 

16  Dörrknackning, mer info kommer 

18  Dörrknackning, mer info kommer 

20  Bolidendagen 

20  Vapspurtskväll på Folkparken 
22  Utdelning av Frukostpåsar 

23  Dörrknackning, mer info kommer 

24  Valvecka på kajutan,    
 Socialdemokraternas kväll 

25  Dörrknackning, mer info kommer 

26  Utdelning av Fredagsmyspåsar 

29  Utdelning av Frukostpåsar 

30  Dörrknackning, mer info kommer 

September 

1  Dörrknackning, mer info kommer 

5  Utdelning av Frukostpåsar 

6  Dörrknackning, mer info kommer 

8  Dörrknackning, mer info kommer 

9  Utdelning av Fredagsmyspåsar 

11  Valdagen 



skelleftea@socialdemokraterna.se 

0910-779110                  

Måndag-onsdag 08:00-16:00 
Torsdagar stängt 
Fredag ojämna veckor 08:00-15:00 
Fredag jämna veckor stängt 

SK E L L E F T E Å

Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att 
delta i valrörelsen på bästa sätt. Därför vill vi 
erbjuda möjligheten att köpa en jacka eller 
väst till subventionerat pris. Både jackan och 
västen är i softshell-material, jackan finns i 
herr- och dammodell medan västen är unisex. 
På bilderna kan du se hur plaggen kommer 
att se ut med tryck.  

Beställ genom att kontakta expen senast den 
10/6.  
Via expen kan du också få hjälp med 
storlekar då det finns måttabeller.  

Pris: 350:-  Nämndeman Hovrätten för Övre Norrland 
Efter Simon Rilfors.  
Nämndeman Kammarrätten i Sundsvall 
Efter Simon Rilfors.  

Skicka gärna med en motivering med 
nomineringen  

Ledamot i Kulturnämnden 
Efter Rickard Pettersson 
Övriga i nämnd: 
Ordförande: Daniel Sjögren 
Ledamot: Örjan Fredriksson 
 Anna Ulfsparre 
 Visilios Papoutsis 
 Andreas Tegström. Jonsson
 Jasmine Ravaghi 
Ersättare: Rikard Fräki 
 Ann-Louise Marklund  

Nomineringskonferens i Lycksele 

13 november är det nomineringskonferens i 
Lycksele för att faställa val av styrelser och 
nämnder i Region Västerbotten. Skellefteå 
Arbetarekommun har 13 ombud.  
 

Nu kan ni nominera in från era S-föreningar 
ombud.  

Du kan fortfarande 
köpa Förstamaj nålar  
och Ukraina nålar på 
expeditionen.  

 

 

 

Pengarna för Ukrainanålarna 
går till Palmecentrets arbete  
i Ukraina 

 

 


