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1:a Maj i Östergötland
Vi kommer att fira första maj på tre ställen i länet.
Motala, Norrköping och Linköping. Huvudparollen för
Vänsterpartiets och Ung Vänsters Första Maj-tåg är
"Allas rätt till välfärd!"
Arets talare är Hans Linde, gruppledare för
Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Hans håller tal i alla tre
städerna.
Se till att många känner sig välkomna - ju fler vi är desto
mer kan vi göra skillnad!
Motala Stora Torget, tal av Hans Linde kl. 10.15
Norrköping Samling Nya Torget kl. 11.30
Avmarsch k1.12.00
Möte och musik i Hörsalsparken med tal av Hans Linde
kl. 12.30
Linköping Samling Konsert och Kongress kl. 12.00
Avmarsch 12.30 Möte och musik i Trädgårdsförening kl.
13 och framåt. Tal av Hans Linde 13.30

Josefin Brink besöker Linköping
Den 6 maj besöker riksdagsledamoten Josefin Brink
Norrköping och Linköping med anledning av partiets
kampanj för Världens bästa sjukvård. Under besöket
kommer vi att ha ett torgmöte på lilla torget i Linköping
klockan 16.00. Alla är välkomna att hjälpa till att delta i
detta möte.

Rosanna Dinamarca i länet

Kampanjdags
Vänsterpartiet bedriver nu
på nationell nivå en
kampanj
för Världens
bästa
sjukvård.
I
Östergötland
har
landstingsgruppen arbetat
hårt med denna kampanj
under våren som fortsätter
ända in i juli.
I vårt kampanjarbete har vi
presenterat två rapporter
där vi visar på hur mycket
pengar som försvinner ut
ur
den
östgötska
sjukvården i vinst samt hur
privatiseringarna gynnar
männen.
I kampanjen har vi också
en
rad
genomfört
aktiviteter med besök av
bland annat Lars Ohly,
Hans Linde och Ulla
Andersson från riksdagen.
Som ni ser fortsätter
kampanjen med en rad
ytterligare besök. Vi vill
dock vara ännu mer aktiva
så har ni ideer eller
om
önskemål
kampanjarbete
er
lokalförening så får ni
gärna
kontakta
landstingsgruppen .
Emil
Broberg,
gruppledare
landstinget

Vänsterpartiets nya vice ordförande Rosanna Dinamarca
besöker Finspång och Norrköping den 31 maj. Under
dagen kommer hon att genomföra besök i sjukvården. På
kvällen håller vänsterpartiet i Norrköping ett öppet möte
med Rosanna klockan 18.00 i partilokalen. Håll utkik för
mer information.

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Östergötland
Emil Broberg, gruppledare, 070-622 87 07

Nicklas Lundström, politiskt sekreterare. 070-566 89 31
http://emilberg.btogspot.com/

Jonas Sjöstedt på besök
Riksdagsledamoten Jonas Sjöstedt be'söker den 13 juni
Östergötland. Planeringen för detta besök är inte helt
klart ännu. Dock är det klart att Jonas deltar i ett öppet
möte i Linköping klockan 18.00 i Naturcentrums lokaler
(ligger i Linköpings trädgårdsförening). Håll utkik efter
mer information.

Interpellationer
Landstingsgruppen har under våren lagt en rad
interpellationer till landstingsfullmäktige. Vi har bland
annat frågat om de styrandes inställning till att
riskkapitalbolag tör över en allt större del av sjukvården,
hur de ser på Anders Borgs uppfattning att lönerna är för
höga i offentlig sektor, hur utvecklingen av arbetet med
e-hälsa fortgår samt hur vårdcentraler i länet drabbats
av
tolkkostnader.
olika
av
fördelningen
Interpellationerna finns tillgängliga på partidistriktets
hemsida.

Motion om rätt till vård för alla
Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet
har landstingsgruppen lagt en motion om att alla ska få
rätt till hälso- och sjukvård i Östergötland. Idag saknar
papperslösa flyktingar till stor del den rätten. De
borgerliga partierna har tidigare awisat detta förslag
men nu lägger vi det igen och hoppas på bättre lycka.

Ko-la
konferens 28
maj
Distriktet i Östergötland
bjuder den 28 maj in alla
kommunoch
landstingspolitiker till en
Ko-la
konferens
i
Linköping. Vi kommer att
vara ilandstingshuset.
Program
för
dagen
meddelas senare.

Kontakt med
distriktet
Vänsterpartiet
Östergötland
Box 1224
60042 Norrköping
Telefon: 011- 12 72 22
Mobil, Ricardo Olivares:
073-078 20 46

Landstingsgruppen

Rödgrönt budgetarbete
Landstingsgruppen sitter nu i förhandlingar med S och
MP om ett gemensamt budgetförslag. Vänsterpartiet är
nöjda med den tidigare budgetöverenskommelsen som
innehöll satsningar på folkhälsa, ungdomspsykiatri,
missbruksvård och äldrevård. Dessa satsningar var fullt
finansierade via en mindre skattehöjning. Detta är en
stor
skillnad
gentemot
den
borgerliga
landstingsledningen som går mot hisnande underskott
inom några få år. Självklart kommer vi att vässa den nya
budgeten ytterligare och kämpa för en tydligare
vänsterprofil. Vi välkomnar förslag och synpunkter. Hör
gärna av er till vår politiske sekreterare på:
nicklas.lundstrom@lio.se

Landstingsgruppen 20102014 består av följande
personer: Emil Broberg,
Sara
Frank,
Ricardo
Olivares, Lena Höjdevall,
Örjan Albihn, Isa Valman,
Draginja Femic och Lelle
Karlsson.
Politisk
sekreterare är Nicklas
Lundström.

': VÄRLDENS BÄSTA SJUKVARD

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Östergötland
Emil Braberg, gruppledare, 070-622 87 07
Nicklas lundström, politiskt sekreterare. 070-566 89 31

http,llemilberg,blogspot.com/

