KONGRESSOMBUDSVAL
I januari håller vänsterpartiet kongress i Uppsala.
Vänsterpartiet i Östergötland får skicka 7 ombud. Inom kort
kommer alla medlemmar få ett utskick från distriktet med
valsedlar. Ju fler som
i detta val desto bättre, så missa
inte detta!

INTENSIV HÖST
VÄNTAR

PARTI LE DARVA.L

Efter en mycket intensiv
vår och försommar med
med
partiets
arbete
kampanj "Världens bästa
sjukvård"
har
vi
i
landstingsgruppen nu åter
kommit igång med arbetet.

Lars Ohly har meddelat att han inte kandiderar till omval som
partiordförande vid kongnessen i januari. Detta innebär att vi
ska välja en ny ordförande. I dagsläget finns det fyra kamrater
som meddelat att de är intresserade. De reser nu land och rike
runt för att prata om vänsterpartiet och varför de skulle kunna
vara framtidens ledare
vårt parti. Partiet har centralt
bestämt att vi ska ha en mycket öppen process fram till valet.

I höst kommer mycket
arbete att ägnas åt partiets
fortsatta
kampanjarbete
som
handlar
om
äldreomsorgen där också
hälso- och sjukvården har
en viktig roll att spela.

I Östergötland kommer vi att göra vårt bästa för att ge så
många som möjligt möjlighet att skapa sig en egen bild av de
olika kandidaterna. Vi har därför bjudit in alla kandidater var
för sig för olika möten och aktiviteter. Vi kommer också att
ordna en stor utfrågning av alla fyra kandidaterna i
Norrköping 29 oktober. Så håll utkik i detta utskick, på
Facebook och partidistriktets hemsida så lägger vi ut
information så fort vi har någonting planerat.

Vi kommer också att vara
delaktiga i arbetet med att
med
turnera
runt
partiledarkandidaterna.
Den öppna process som
partiet inlett med en stor
öppenhet
inför
partikongressen
känns
mycket spännande
och kan ge oss
mycket
positiv
uppmärksamhet
där vi kan få prata
om vad vi i
vänsterpartiet
vill.

JONAS SJÖSTEDT I LINKÖPING
Måndagen 12 september besöker Jonas Sjöstedt
Östergötland för olika aktiviteter. Dagen avslutas med
ett öppet möte i Linköping, där han pratar om framtidens
vänster. Se "annons" i detta utskick för mer information.

Emil Broberg

KOLLEKTIVTRAI=I KNÄMN DEN
När landstinget tar över kollektivtrafiken i hela länet kommer
det att tillsättas en kollektivtrafiknämnd. I denna kommer
vänsterpartiet att få en ordinarie ledamot. Landstingsgruppen
tar tacksamt emot nomineringar och förslag på intresserade
kamrater. Sista nomineringsdag är 3 oktober. Maila era
nomineringar till: nicklas.lundstrom@lio.se

LANDSTINGSGRUPPEN
För att alla i partidistriktet ska veta vilka vi är som sitter i
landstingsgruppen så kommer vi att skicka med korta
presentationer av gruppen i dessa
utskick.

(AM I LA BAHTO
jag kom till Sverige 1992, från Sarajevo,
Bosnien och Hereegovina. jag bor i
Norrköping sedan 18 år och medlem i
Vänsterpartiet sedan förra året. jag tycker
att integration och jämställdhet är väldigt viktiga frågor som i
stor utsträckning handlar om möjligheten till erkännande och
frihet att identifiera sig utifrån egna premisser.
Majoritetssamhället måste öppna sig för marginaliserade
grupper och borde ha tillgång till bra utbildning, bostad och
arbete. Människors chanser till ett bra liv och delaktighet i
samhället ska inte påverkas av kön, klass, etnicitet eller
sexuell läggning. camila.bahto@gmail.com

KERSTI NSAGSTRÖM
jag har inte tidigare varit aktiv i
landstingspolitiken
men
har
stor
erfarenhet av kommunalpolitiken där jag
fortfarande
är
ersättare
i
kommunfullmäktige
och
vald
till
geografiskt utskott i Sturefors. Tidigare
satt
jag
i
Teknikoch
Samhällsbyggnadsnämnden under 12 år. Detta har gett mig
ett stort intresse för samhällsbyggnad och miljöfrågor. Inom
landstingspolitiken vill jag verka för en jämlik och rättvis vård
för alla oavsett kön och inkomst. Det ska inte behöva kosta
extra att få den vård man behöver och att få den i tid! Det ska
inte finnas några gräddfiler in i vården bara för att man har
är jag emot all form av privatisering.
"tjock plånbok"
kerstin.sagstrom@linkoping.se

Ko-LA

KONFERENS

Lördagen
den
17
september inbjuds alla
vänsterpartister
med
uppdrag
i
länets
kommuner,
landstinget
och
Östsam
till
Vänsterpartiet
Östergötlands
Kommunoch landstingskonferens.
Ni erbjuds ett innehållsrikt
och omväxlande program
men också ett ypperligt
tillfälle att träffa kamrater
från hela länet för samtal
och erfarenhetsutbyte.
Program

09.00 - 09.30 Finns det
kaffe och macka att tillgå
09.30 - 11.00
Partiets
äldreomsorgs
kampanj:
Innehåll och presentation
av
materialet.
Hur
kampanjar
vi
i
Östergötland?

11.00

12.30

Hemsjukvården:
Vad
händer
nu
när
alla
kommuner beslutat att ta
över ansvaret?
12.30 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 Läns- Slako:
Äldre- och barnuppdraget.
14.15 15.15 Grupparbete
och fika.
15.15 -15.30 Avslutning
Landstingshuset.S:t
Larsgatan 49 B i Linköping.
Anmäl dig senast 13
september
till
ostergotland@vansterparti
et.se eller direkt till
ombudsmannen på 0730

782046

Konferensen är kostnadsfri
och vi bjuder på lunch och
fika.

