
SK E L L E F T E Å

Glöm inte att nominera från er S_förening 

Visst känner ni av stämningen? Nu har vi 
veckorna fram till valdagen på oss att samtala 
med väljarna och synliggöra vikten av att 
rösta rött den 11 september. Det gör vi 
tillsammans i valstugan, dörrknackningarna, 
torgmöten, debatter, valaffischering och på 
sociala medier. Kort och gott, där väljarna 
finns så ska vi också finnas.  

Från valledningen vill vi rikta ett stort tack  
för allt fantastiskt arbete som ni medlemmar 
bidragit med hittills. Nu tar vi oss an resten  
av valrörelsen tillsammans. Vi presenterar 
dagligen nya aktiviteter i Facebookgruppen 
Intern kommunikation och det uppdateras 
löpande på hemsidan och i nyhetsbreven. I 
möjligaste mån försöker vi ha god 
framförhållning för att det lättare ska gå att 
planera engagemanget i valrörelsen med 
livet i övrigt med allt det innehåller. Men 
ibland kommer saker med kort varsel och  

det får vi försöka lösa på bästa möjliga sätt. 

På kvällen den elfte september när vi samlas 
och inväntar valresultaten ska vi känna oss 
nöjda med att vi tillsammans jobbat järnet  
för att ge Magda ytterligare fyra år, skapat 
förutsättningar för återtagandet av den 
demokratiska kontrollen över välfärden och 
säkrat fortsatt socialdemokratiskt styre i 
kommun och region. 

En valrörelse är intensivt arbete, men glöm 
inte att det ska vara roligt också! Vårt partis 
styrka är dess medlemmar och vi är starkast 
när vi arbetar tillsammans. Vana 
dörrknackare, skyltspikare och valstugeproffs, 
-ta en kamrat under armen och passa på att 
bjuda med nya medlemmar som gör sin 
första valrörelse.  

 

Valledningen, genom Emilia Ådin 

 

 

Evelina Fahlesson och Fredrik Stenberg debatterar mot Andreas Löwenhöök och  
Katarina Larsson! 

 

Missa inte denna underbara tillställning.  
Det är gratis och ingen anmälan är nödvändig! 

Läs mer på sista sidan av nyhetsbrevet 



Augusti 

31 Sista dag nominering regionuppdrag 

31 OBS! Förlängd nomineringstid:  

 ombud till nomineringskonferens i 
 Lycksele 

September 

5 18:30 Representantskap 

Oktober 

3 18:30 Representantskap 

November 

7 18:30  Representantskap 

December 

5 18:30 Representantskap 




