
SK E L L E F T E Å

Augusti 

31 Sista dag nominering regionuppdrag 

31 OBS! Förlängd nomineringstid:  

 ombud till nomineringskonferens i 
 Lycksele 

September 

5 18:30 Representantskap 

Glöm inte att nominera från er S_förening 

Den 20/8 så bjuder Arbetare- 
kommunen tillsammans med 
ABF och Folkparken på mat 
och underhållning för alla 
Socialdemokraternas medlemmar tillsammans 
med respektive! Under kvällen kommer alltså 
att serveras mat samt att tre musikakter 
kommer att uppträda. De tre är Ådalsbandet 
som ger sin musikföreställning Eldupphör 
som turnerar över hela landet, Mindre 
Modiga Män som varit ett av Skellefteås 
bästa band i årtionden nu samt Malake som 
är en kvinnlig Hip Hop-artist med rötter från 
Piteå.  

Alla medlemmar i Socialdemokraterna i 
Skellefteå är alltså inbjudna med respektive 
och allt är alltså helt gratis förutom då baren 
som så klart håller öppet hela kvällen. 
Dörrarna öppnar 18.00 och vi håller öppet 
som längst till 01.00. Under kvällen kommer 
också en del information från vår valledning 
och partiledning om hur vi ska slutföra 
valarbetet på bästa sätt och se till att vi vinner 
valet i september! 

Ingen föranmälning krävs men anmäl gärna 
att du kommer på Facebook-evenemanget 
för Valspurtskvällen så att vi får en liten 
indikation på hur många vi kan tänkas bli!   

 

 

 

Har både skrivit och sagt ganska många 
gånger att NU börjar valrörelsen. Men visst 
känns det som en nystart nu när semestern 
tar slut. Valaffischerna ska upp i dagarna  
och valstugan kommer om en dryg vecka. 
Även om vi har varit igång ganska länge nu,  
vi har knackat dörr, stått på marknader och 
kampanjat på festivaler. Men nu är det 
verkligen fullt fokus på val, med aktiviteter 
nästan varje dag!  

Och alla aktiviteter behöver aktiva 
medlemmar som bemannar dem så från 
valledningen så hoppas vi att alla har kavlat 
upp ärmarna och har springskorna på,  
för nu kör vi!  

Det jag framför allt vill pusha för i närtid är 
Valspurtskvällen på Folkparken den 20/8. 
Därför får den mycket plats i det här 
nyhetsbrevet. Arbetarekommunen 
tillsammans med ABF och Folkparken har  
lagt massor av tid, resurser och energi på att 
sätta ihop ett fantastiskt program och nu 
hoppas vi att ni verkligen kommer! Vi har 
chansen att fylla Folkparken med glada 
Sossar och den ska vi ta! Vi ses på  
Folkparken – och i valrörelsen! 

Oktober 

3 18:30 Representantskap 

November 

7 18:30  Representantskap 

December 

5 18:30 Representantskap 



Håll koll på när valrörelsens viktiga datum uppdateras: http://skelleftesossen.se/viktiga-datum/ 

Valledare: Magnus Nilsson, magnus.nilsson@abf.se, 070-691 85 21 




