
 

Nyhetsbrev Maj 2022 

Så har vi äntligen fått samlat trupperna 

för att fira 1 maj tillsammans. 

I Skaraborg så sågs vi på tre olika orter. 

Förmiddagen var det manifestation i 

Lidköping där Jenny Hallström, Ann-

Carin Landström och Claes-Göran 

Borg talade om Lidköpings framtid och 

allas rätt till lika välfärd. 

”Det ska vara politikens ansvar, inte 

individens, att se till så att vården är 

tillgänglig, efter behov - inte efter 

plånbok.” – Jenny Hallström 

Bo Karlsson från Skara underhöll med 

musik. 

 

Klockan 14.00 så gick 

demonstrationståget genom Skövde 

stad.  Cirka 100 personer slöt upp i 

tåget och plakat om: Medmänsklighet 

före marknad, Nej till NATO och  rädda 

Vättern var bara några av de som 

syntes. 

 

Samlingen i kyrkparken som bjöd på 

musik från bandet Blisterhead och 

framträdanden av lokala politiker 

inleddes med ett tal av 

Riksdagsledamot Jessica Thunander 

och berörde både det som 

Vänsterpartiet åstadkommit sista året 

(marknadshyror, krav om höjda 

pensioner) likväl som vägen framåt, 

Vänsterpartiet ska slåss för att den fria 

marknaden minskas och Allas rätt till 

lika vård, omsorg, skola, arbete är i 

fokus. 

 

Övriga talare var Vilhelm Rudiløkken 

Ung Vänster Skaraborg och  

 

 

Gabryjel Blom, ordförande och 

gruppledare för Vänsterpartiet Skövde. 

Gabryjel lyfte bland annat skolfrågan 

och att Skövde sjunker i skolrankningen 

och det är viktigt att göra något åt detta. 

 

”Det är dina barns rättighet att få en 
bra utbildning oavsett skola.  

Det är politikens ansvar. 
Du har rätt att få en bra omsorg när du 

blir gammal.  
Det är politikens ansvar.  

Du har rätt till stöd och hjälp om du 
utsätts för våld i nära relationer.  

Det är politikens ansvar.  
Dina barn och barnbarn har rätt till en 

planet som är bebolig,  
även detta är politikens ansvar.  

Vi kommer ta det ansvaret i Skövde,  
det lovar jag er. Och vi håller vad vi 

lovar!” 
-Gabryjel Blom 

 
I Falköping så avslutades kvällen med 

en samling vid Amfiteatern. 
Ordförade för V i Skaraborg Emil 

Estebanez berättade om hur man som 
enda parti för 4 år sen kämpade för att 

bevara Amfiteatern och firade nu att det 
lyckades. 

Erik Kyrkander, Valledare i 

Falköping och Jessica Thunander, 

Riksdagsledamot höll tal om vägen 

fram emot valet och att vi ska ta våra 
knutna nävar och höja dem! 

 
Musiken stod Punkbandet Blisterhead 

och Reggaedrottningen Syster Sol för, 
en härlig stämning o dans framför 

scenen medan solen var på nedgång 
avrundade 1Maj 2022 på ett ypperligt 

sätt. 
Gå gärna in på hemsidan och se 

filmklipp ifrån Skövde och Falköping. 
https://skaraborg.vansterpartiet.se/ 

Kommande evenemang i 

distriktet: 
Valskola på Axevallas Folkhögskola 

4 juni är de medlemmar som vill 
engagera sig i valrörelsen välkomna att 

delta i en heldag kring strategier att 
använda sig av i valrörelsen. Vi lyssnar 

till en representant från riks samt 
utbyter erfarenhet med varandra. 

Alla medlemmar är inbjudna anmälan 
sker till: skaraborg@vansterpartiet.se 

senast 20 maj 

 

Torgdagar och Samlingspunkter 

Nu när valrörelsen drar igång så 

kommer många partiföreningar att 

starta upp samlingar av olika slag. 

Distriktet kommer göra sitt bästa för att 

hålla kalendern på hemsidan uppdaterad 

med vad som händer runtom i vårt 

distrikt gå gärna in och kika där med 

jämna mellanrum. 

https://skaraborg.vansterpartiet.se/ 

 

 

 

Valombudsperson 

Under valrörelsen så har  

distriktet anställt en ny 

valombudsperson, Lisa Wallenstein, 

som ska vara partiföreningar behjälplig 

med det som behövs. 

Vill ni ha besök till er lokala förening 

så hör av er. 

Det är tillsammans vi vinner valet! 

 

Kontakta oss: 

Emil Estébanez, ordförande 

emil.estebanez@vansterpartiet.se 

Malin Pettersson, ordförande 

malin.pettersson@vansterpartiet.se 

Lisa Wallenstein, Valombudsperson 

skaraborg@vansterpartiet.se

https://skaraborg.vansterpartiet.se/
mailto:skaraborg@vansterpartiet.se
https://skaraborg.vansterpartiet.se/


 

 


