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Första maj och val till
EU-parlamentet! 

Datum och platser för 
Vänsterpartiets firande av 
Första Maj i Norrbotten. 

Malin Björk svarar på frågor om EU-valet. sid 4

NOTISER

Här firar Vänster-
partiet Första Maj

adress: Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå         hemsida: http://norrbotten.vansterpartiet.se        e-post: norrbotten@vansterpartiet.se

Den 7-8 april träffades dis-
triktsordföranden samt om-
budsmän och sekreterare för 
att diskutera strategier inför 
supervalåret 2014.  

Distriktsträff 7-8 april

Vänsterpartiets valskola i 
Luleå och Gällivare lock-
ade nästan 60 deltagare 
från hela Norrbotten.

Valskolan 22-23/3

PÅ GÅNG I DISTRIKTET

4 maj   Distriktsträff  
Distriktsträff för bl.a. gruppledarna i 
Norrbotten.

4-5 maj  Malin Björk och Jonas 
Sjöstedt besöker Luleå och Piteå
Se kalendarium och annons i länstidnin-
garna.

10 maj    Landsbygdsdag i Gällivare

13-16 maj   Riksdagsledamöter på 
turné i Norrbotten
med Torbjörn Björlund och Siv Holma.

21 maj    Jens Holm besöker Luleå

sid 3

sid 2

sid 5

  EU-valet kan bli den 
europeiska vänsterns 
första stora framgång 
på mycket länge. 

 “ Vi försvarar 
välfärden mot vinst-
intressen både 
hemma i Sverige och 
i EU.

 “ 

Foto: Kalle Larsson
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Vänsterpartier runt om i Europa vinner stöd för att vi är eniga om att människors 
grundläggande rättigheter och behov är viktigare än storbankernas vinstintressen. 

Tänk att valseger kan dofta så gott!

LEDARE

Christina Snell-Lumio
ordförande V Norrbotten
christina@lumio.se

C. Snell-Lumio

Tummen upp för...
Vänsterpartiet som fortsätter öka i 
opinionsundersökningar och medlems-
antal i Norrbotten och i hela landet!

Tummen ner för...
polisen i Jönköping som ger 
tillstånd för nazister att demonstrera 
på Första Maj!

Det händer något i Norr-
botten - det är en rörelse, en 
kraft som lyfter, inspirerar och 
gör oss modiga och initiativrika. 
Det är en rörelse vi gör tillsam-
mans – och vi gör den nu. Det är 
en vänstervåg som vi gör tillsam-
mans och som drar till sig nya 
medlemmar och ökar attraktions-
kraften för Vänsterpartiet Norr-
botten. Och alla har vi bidragit till 
detta! Denna kraft ska vi nyttja i 
det kommande valåret - den dof-
tar valseger!

Vi har ett stort arbete fram-
för oss. Vi kommer att ligga 
sömnlösa av oro. Vi kommer se i 
kalendern och fundera på hur vi 

ska hinna. Då måste vi ta hjälp av 
varandra – det är då vi ska använ-
da kraften, rörelsen och tilliten 
till varandra. Det är då vi kom-
mer att känna doften! Doften av 
valseger!

I Flamman den 3 april 
skriver Stellan Hermansson un-
der rubriken: “Sänk högern redan 
i maj”.

Två män sitter på en restau-
rang, skrattar åt de EU-kritiker 
som de vet planerat att bojkotta 
EU-valet. “Det är en jävla tur för 
oss”, menar de. 

Om det som var tänkt som en 
radikal protest mot EU leder till 
skratt och politisk lättnad för 
högern, då är det inte mycket till 
protest. Det vill säga en bojkott 
av EU skadar inte motståndar-
en – tvärtom – EU-anhängarna 
tycker en sådan bojkott vore bra. 
Då får de ju mindre motstånd för 
att genomföra sin politik.

Varför ska vi gå till vallo-
kalen den 25 maj och varför är det 
viktigt att rösta i EU-valet?

Stellan radar upp ett antal vikti-
ga skäl. Förutom ovanstående, att 
göra de två herrarna på restauran-
gen besvikna så får vi en chans att 
slå Reinfeldt två gånger. EU-valet 
är den första möjligheten att visa 
att Reinfeldt är årets förlorare. 
Som Stellan skriver: “Genom 
att rösta i EU-valet lägger man 

den psykologiska och moraliska 
grunden för att besegra högern 
också i riksdagsvalet i septem-
ber. Vem vill inte bidra till det?” 

Men de två viktigaste argu-
menten är för det första att vi kan 
stoppa fascisterna och högerex-
tremismen från att få ett politiskt 
genombrott. Vi röstar mot fascis-
men!

Det andra handlar om ett posi-
tivt budskap: EU-valet kan bli 
den europeiska vänsterns första 
stora framgång på mycket länge. 
Den samlade Vänstern i parla-
mentet kan bli den tredje största 
partigruppen. 

Vänsterpartier runt om i Eu-
ropa vinner fortsatt ökat stöd för 
att vi är eniga om att männis-
kors grundläggande rättigheter 
och behov är viktigare än stor-
bankernas vinstintressen. 

Därför ska vi mobilisera så 
många vi kan för att rösta bort 
högern, Reinfeldt, fascisterna 
och för en starkare Vänster i hela 
Europa!

Tänk att valseger kan dofta så 
gott!
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Boden
Samling vid lokalen kl 11.
Eget v-demonstrationståg, av-
marsch 11.30 från Coop. Möte vid 
Örat, Bränna strand ca 12.00
Talare: Lars Ohly, Tomas DiLeva, 
Bo Englund. Fika efteråt på partilo-
kalen. På kvällen i Fo-
rumsalen kulturafton 
med Tomas DiLeva 
och lokala förmågor.

Gällivare
Gröna Scenen på Torget (Stacken 
vid dåligt väder) kl 11.00 samling, 
grillning, Möte kl 12.00.
Talare: Anna Hövenmark.

Kalix
Öppet hus i partilokalen (Köpman-
nagatan 10) kl 11-13, därefter 
gemensamt tåg med LO och SAP. 
Talare ej klart ännu.

Kiruna
Samling 11.30 Folkets Hus-
parkeringen utanför Folkets Hus. 
Talare: Siv Holma, Niklas Sirén + 
representant från Ung Vänster.

Luleå
Möte kl 13.15 vid Gula Paviljon-
gen. Talare: Lars Ohly, Nina Berg-
gård, Ingmari Åberg, Kati Jääske-
läinen, Bill Blind från Ung Vänster.

Pajala
Gemensam samling med LO och 
SAP kl 11.00 vid Malmen för korv-
grillning och tal från LO, därefter 
avmarsch genom samhället. 
Möte kl 12.30 på Folkets Hus, 
danssalongen, tal av Birger Lahti 
och Britta Tervaniemi.

Piteå
Möte på Kafé Krokodil, Storgatan 
kl 12.00. Talare: Lena Olsson, Brith 
Fäldt samt representant för Ung 
Vänster

Älvsbyn 
Kl 13.00 finns vi utanför Turklövern 
där vi bjuder på kaffe och varm-
korv. Tal av lokala politiker.
Musikunderhållning med Janne 
Martinsson och Louice Hortlund.
Samarrangemang med ABF.

Övertorneå/Överkalix
Möte kl 18.00 Koivumaa Fäbod, 
Övertorneå. Musik + middag.
Tal: Christina Snell-Lumio. 

OM KAMPVILJAN (KV)
Kampviljan är Vänsterpartiet Norr-

bottens medlemstidning. Den ges ut 

minst 4 gånger per år och skickas ut 

till partidistriktets medlemmar. Du är 

varmt välkommen att bidra i arbetet 

med Kampviljan på det sätt du kan 

och vill. Gärna med text och bild! 

Deadline för nästa nr. är den 1 aug.

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

REDAKTION
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, David Väyrynen

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Malin Björk, 
David Väyrynen, Bertil Bartholdson.

FRAMSIDA/FOTO
Foton: Christina Snell-Lumio, Kalle 
Larsson.

TRYCK
Kampviljan trycks i Luleå på Väns-
terpartiet Norrbottens eget tryckeri. 

Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13

972 41 Luleå
0920-12508, 0920-19475

norrbotten@vansterpartiet.se
http://norrbotten.vansterpartiet.se

 Här firar vi
Första Maj

När du vill komma ihåg någon
Födelsedag, bröllop eller begravning

Använd
Arbetarrörelsens Minnesfond

Postgiro 6 62 88-2
Avkastningen på fonden går till studier
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Distriktsträff på 
Kafé Marx 7-8 april

Den 7-8 april träffades dis-
triktsordföranden samt om-
budsmän och sekreterare för 
att diskutera strategier inför 
supervalåret 2014. 

Vi var tre st från Norrbotten på 
distriktsträffen, Christina Snell-
Lumio, Nina Berggård och under-
tecknad.

Jonas Sjöstedt och Malin Björk 
hade varsin inledning om det poli-
tiska läget i stort och även om 
EU-valet den 25 maj. Läget för 
Vänsterpartiet är positivt. Vi får 
nya partimedlemmar och alla par-
tidistrikt växer. Partiets vita fläckar 
minskar och vi har ett bra läge inför 
valet. 

Det finns flera bra motiv att 
rösta på Vänsterpartiet:

 De privata vinsterna i välfärden 
är det viktigaste motivet. Sju parti-
er i riksdagen vill att frågan ska dö 
men det kommer den inte att göra. 
Vi tycker kanske att vi är tjatiga i 
den här frågan när vi tar upp den 
om och om igen. Men för väljarna 
är vi inte tjatiga, vi möter olika 
människor när vi är ute och för dom 
är vi inte tjatiga.

Den andra frågan är regeringsfrå-
gan. Både S och Mp ger otydliga 
besked, det gynnar oss. Många väl-
jare vill se en regering utan borger-
liga ministrar. Vi är dom enda som 
är tydliga om detta.

Tiden håller nu på att rinna ut 
för den borgerliga regeringen. Om 
regeringen gör ett dåligt EU-parla-
mentsval får dom svårare att vända 
trenden.  EU-valet är ett mobiliser-

ingsval, vi måste se till att våra väl-
jare går till valurnorna.

Vi ska motivera väljare att rösta 
med att visa på att vi kan göra skill-
nad. Vår viktigaste fråga är de pri-
vata vinsterna i välfärden. EU:s re-
cept till krisande medlemsländer är 
detsamma som regeringen i Sverige 
gjort: privatisera mera både inom 
välfärden, inom kommunikationer, 
post m.m.
En annan viktig fråga i EU-va-
let är EU:s kommande handelsavtal 
med USA, TTIP. TTIP-avtalet 
måste godkännas i EU-parlamentet.  
Detta är inget vanligt handelsavtal. 
Avtalet kan tvinga på oss lagstift-
ning som vi inte vill ha. Investerare 
får rätt att överklaga demokratiska 
beslut i de fall dessa leder till mins-
kade privata vinster. Sådana tvister 
kommer att avgöras i en överstatlig 
domstol. Frågor som kan över-
klagas av företagen är exempelvis 
hårdare miljöregler, bättre arbetsrätt 
och bättre konsumentskydd. Men 
också vårt krav på vinstförbud 
inom välfärden. LO och TCO är ”i 
princip för” TTIP, men med förbe-
håll som är så många att det inte blir 
så mycket kvar, dom har ungefär 
samma kritik som vi har.

En annan valfråga både här 
hemma och inom EU är frågan 
om de otrygga jobben. Allt fler har 
otrygga jobb; busschaufförer, be-
manningsanställda, upphandlade 
verksamheter, även över gränserna. 
Kollektivavtal är under attack, vi 
vill skydda dom, inte minst vid of-
fentlig upphandling

Feminismen är en av de vikti-
gaste valfrågorna. Lönegapet mel-
lan kvinnor och män är 16,4 pro-
cent och de otrygga jobben blir 
allt vanligare. De konservativa 
grupperingarna växer sig starkare. 
Aborträtten under attack och EU 

har en växande prostitution. 
Vänsterpartiet är det parti i hela 

EU-parlamentet som har arbetat 
bäst för feminismen. Vänsterpar-
tiet har drivit frågan från 1995 
via Marianne Eriksson, Eva-Britt 
Svensson och Mikael Gustafs-
son, har jobbat långsiktigt och nått 
framgångar. De har t.o.m. fått EU-
parlamentet att uttala sig för den 
svenska sexköpslagen.

I klimatpolitiken har vi den star-
kaste politiken. I alla investeringar 
försöker vi bygga bort utsläppen 
vid källan. EU blir allt fegare i de 
internationella klimatförhandlin-
garna, enligt Naturskyddsförenin-
gen är Vänsterpartiet och Miljöpar-
tiet de grönaste partierna.  

Det finns två idéer som fört EU 
till krisen. Det första är central-
styret, främst manifesterat i Euro-
valutan och tvånget att anpassa den 
ekonomiska politiken med kris, pri-
vatiseringar.

Det andra är idén om att de fria 
marknadskrafterna ska råda. Det 
skapar bubblor, kriser. Vänsterpar-
tiet har en politik mot detta. Vi är 
den enda oppositionen mot denna 
politik, alla de andra står bakom 
EU:s centrala politiska inriktning.
Som en del i vår valrörelse 
samlar vi in pengar till vårt grekis-
ka systerpartis hjälporganisa-
tion ”Solidaritet för alla”. Denna 
solidaritetsorganisation delar ut 
matpaket, ger vaccinationer som 
den offentliga sjukvården har slutat 
ge, man driver vårdcentraler. Till 
skillnad från grekiska statens in-
stitutioner gör inte skillnad mellan 
greker och flyktingar. De bygger 
framtid mitt i krisen.

I övrigt på träffen gick Ulla An-
dersson igenom läget inför våran 
vårbudgetmotion. Aron Etzler ta-
lade om sin bok ”Reinfeldteffek-
ten”. Vi fick också en genomgång 
av läget i distrikten av respektive 
ordförande.

Antecknat av Bertil Bartholdson
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Malin Björk svarar 
på frågor om EU-valet

Malin Björk, som toppar Vän-
sterpartiets lista till EU-par-
lamentet svarar här på David 
Väyrynens frågor om vad EU-
valet handlar om.

1) Klimatfrågan är en angelägen-
het för alla och borde gynnas av 
att stora institutioner som EU är 
drivande. Ser du någon ljusning de 
kommande åren?
– Precis. Klimatet är internationellt. 
Vilken energi Polen och Sverige 
framställer påverkar hela det globala 
klimatet. Därför behövs internatio-
nella, juridiskt bindande beslut. Jag 
tror att människor vill leva i en värld 
som är ekologiskt hållbar, där luften 
inte ger en lungsjukdomar och det 
finns skogar och parker i närområdet. 
Tyvärr används inte de internationella 
plattformarna till att bättra på klimatet 
tillräckligt snabbt. Därför behövs en 
starkare röst från vänster som förstår 
hur den ekonomiska politiken och 
miljöförstörelsen hänger ihop och vill 
förändra det. 

2) Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt 
parti, men ändå etablerat i EU-par-
lamentet. Hur skall vi egentligen 
ställa oss till ett lågt valdeltagande?
– EU-byråkratin och det enorma de-
mokratiska glapp gör att en del tänker 
avstå från att rösta som en protest. En 
protest ska väcka oro hos makten, det 
ska åtminstone väcka en debatt. Det 
gör det inte idag. Slovakien hade ett 
valdeltagande på 19 %, men det be-
tyder bara att de ledamöter som är i 
EU-parlamentet bara representerar 19 
% av folket. Vi ska diskutera EU och 
vi ska göra det på allvar, men en röst-
bojkott leder ingenvart. 

Om vänstern inte finns i EU kom-
mer våra platser ersättas av reaktion-
ära högerpolitiker och veliga sossar. 
Det är inte så vi från vänster borde ag-

era när EU tillsammans med Kom-
missionen och Europeiska Central 
Banken bedriver en hänsynslös åt-
stramningspolitik.

3) Vinster i välfärden är en 
stor fråga för Vänsterpartiet i 
Sverige, men hur kommer det att 
se ut i EU-parlamentet?
– Finanskrisen runtom i Europa har 
ingen missat. Miljontals människor 
lever i misär när EU ägnar sig att 
rädda banker och tvingar krislän-
derna att privatisera allmän egen-
dom. I Portugal tvingades staten 
sälja ut delar av vattenhanteringen 
till ett privat företag. De höjde pri-
set och resultatet är att en halv mil-
jon människor stod utan rent vatten 
eftersom de inte kunde betala vat-
tenräkningen. 

Vi försvarar välfärden mot vinst-
intressen både hemma i Sverige och 
i EU. 
Vänsterpartiets kritik mot EU är 
aldrig nationalistisk. Den bygger i 
stället på solidaritet mellan männis-
kor oavsett var man bor. 

4) Situationen för kvinnor blir 
allt svårare i flera delar av Eu-
ropa; vad vill du vara med och 
göra för att stoppa en sådan ut-
veckling?
– Var fjärde kvinna i Europa har 
utsatts för könsbaserat våld. Abort-
rätten i Spanien hotas av högern, 
i Europaparlamentet röstade en 
enad höger, inklusive de svenska 
moderaterna, emot kvinnors rätt 
att bestämma över sina egna krop-
par. I kristider göds de konservativa 
krafterna och därför är en bättre 
ekonomisk politik en förutsättning 
för feministisk framgång. 

Vänsterpartiet har alltid haft en 
representant i Jämställdhetsut-
skottet och tack vare vårt arbete 

med prostitutionsfrågan i ut-
skottet har EU-parlamentet i år 
antagit en plan som uppmuntrar 
andra medlemsländer att införa en 
sexköpslag som liknar den svens-
ka. Vi ska kriminalisera männen 
som köper sex, skulden ska läggas 
där den hör hemma.

5) Och slutligen, vad skall jag 
säga till den som yrar om att 
rösta på Sverigedemokraterna i 
EU-valet?
– Det beror på varför de tänker rös-
ta på SD. Är personen övertygad 
rasist röstar hen på sitt parti. Men 
om personen till exempel säger att 
hen stöder SD för att utlänningar tar 
jobben på byggen och inom trans-
portnäringen, då kan man förklara 
att problemet inte är invandrad ar-
betskraft utan EU:s utstationerings-
direktiv. Det tillåter att ljusskygga 
företag kan anställa arbetare från 
andra länder till löner långt under 
svenska kollektivavtal. Det måste 
få ett stopp. Svenska kollektivavtal 
ska gälla i Sverige för alla som job-
bar här, oavsett varifrån man kom-
mer. SD:s propaganda bara ställer 
arbetare mot varandra. Det verkliga 
problemet är EU och dess utsta-
tioneringsdirektiv. Vill man ändra 
på det riktiga problemet så ska man 
rösta på Vänsterpartiet.

Foto: Kalle Larsson
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RAPPORT FRÅN DS

Bertil Bartholdson
Ombudsman V Norrbotten

LULEÅ, Sunderby folk-
högskola, 12-13 april 
Distriktsstyrelsen träffades den 12-
13 april på Sunderby Folkhögskola. 
Första dagen ägnades helt åt sty-
relseutbildning. Diskussionen han-
dlade mycket om hur det fungerar 
i våra partiföreningar i länet, hur 
det fungerar med nya medlemmars 
välkomnande i partiet, valarbetet, 
internfeminism m.m.

Söndagens möte handlade om 
distriktets verksamhet under de 
båda valrörelser som ligger framför 
oss. 

Distriktsträff 4 maj
Distriktet kommer att ha en dis-
triktsträff söndagen den 4 maj, i 
inledningen av EU-valrörelsen. 
Dit inbjuds 2 personer från varje 
partiförening. Innehållet ska fram-
förallt handla om valrörelserna och 
hur vi jobbar i distriktet och ute i 
partiföreningarna för att få bästa 
farten. Vi kommer också att försöka 
genomföra en mediautbildning un-
der en del av dagen.

Ansvariga utsågs i DS 
DS utsåg ett antal ansvariga för 
politikområden och verksamhets-
områden. 

Till kvinnopolitiskt ansvariga 
utsågs Pernilla Fagerlönn och Ida 
Årbro.

Till redaktion för Kampviljan 
utsågs Christina Snell-Lumio, 
Bertil Bartholdson och David 
Väyrynen.

Ida Årbro utsågs till ansvarig för 
distriktets hemsida samt gilla-sidan 
på facebook. Resultatet har inte 
låtit vänta på sig. Efter att ha haft 
en ”död” hemsida kan man nu åter 
gå in på norrbotten.vansterpartiet.
se och upptäcka att vår hemsida ser 
aktuell ut igen.

Nina Berggård blev personalans-
varig och ekonomiansvarig i dis-
triktsstyrelsen.

Yttrande om kärnkraftverk
Förutom verksamhetsplanering 
så gjorde distriktsstyrelsen ock-
så ett yttrande över miljökon-
sekvensutredningen om planerat 
kärnkraftverk i Pyhäjoki. Enligt Es-
boo-konventionen har vi rätt att yt-
tra oss som organisation över denna 
utredning. Efter diskussion beslöt 
DS att ställa sig bakom det yttrande 
som arbetats fram av Nätverket 
Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Nästa distriktsstyrelsemöte blir i 
Gällivare den 11 maj.

På Valskolan den 22-23 mars 
deltog ca 60 vänsterpartister för 
att diskutera strategier inför super-
valåret 2014 - Här bilder från Luleå 
där 42 vänsterpartister deltog. 
– Nu är Vänsterpartiet Norrbot-
ten på frammarch! Nu ska vi vinna 
val!!

BILDER FRÅN VALSKOLAN

den 22-23 mars

Anna Hövenmark ledde Valskolan.
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Ordförande
Christina Snell-Lumio
Björkebyvägen 6, 957 95 Hedenäset
0927-12285, 0730-650590
christina@lumio.se 

DS ordinarie ledamöter
Nina Berggård, vice ordförande
Gränsgatan 8C, 97432 Luleå
070-2645605
nina.berggard@vansterpartiet.se 

Pernilla Fagerlönn, VU-ledamot
Föreningsgatan 8b, 98231 Gällivare
070-2814911
pernilla_fager@hotmail.com

Gunnar Bergman 
Föreningsgatan 12, 981 32 Kiruna 
070-6239017
gunnar.bergman@vansterpartiet.se

Monica Carlsson
Forellgränd 8, 974 52 Luleå
070-5178056
monica.carlsson@nll.se

DEN NYVALDA DISTRIKTSTYRELSEN 

ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA

Brith Fäldt
Bodsjövägen 158, 946 40 Svensbyn
0911-241003, 070-3466491
brith.faldt@pitea.se

Katarina Burman
Bondersbyn 511, 95292 Kalix
070-6813888
katarina.burman@edu.nll.se

Monica Vanberg
Föraregatan 32C, 98139 Kiruna
070-5481015
vanberg_monica@hotmail.com 

Erik Grähs
Medborgargatan 4, 93831 Arjeplog
070-3782447
erikgrahs@hotmail.com 

Ann-Kristin Juntti-Henriksson
Rian 213, 95292 Kalix
070-2549422
juntti-henriksson@telia.com 

Valberedning
Karin Hövenmark
Ejdergatan 11, 96233 Jokkmokk
070-2488661
karin.hovenmark@bahnhof.se

Anna Therese Järvenpää
Juhonpieti 121, 984 91 Pajala
070-6169196
thejar-2@hotmail.com 

Marie Persson
Världsmästarvägen 22 b, 98141 Kiruna
070-5945707
marie.persson@lompis.com 

Annika Sundström
Rundgatan 10, 974 33 Luleå
0920-226761, 070-3449612
annika.sundstrom@vansterpartiet.se 

David Väyrynen
Prästgårdsvägen 2, 98041 Hakkas
073-8339186
david_wayrynen@hotmail.com

Revisorer
Anders Åknert
Lingonstigen 201, 97333 Luleå
070-5817361
aknert@bahnhof.se 

Gunnel Sandlund
Mörtgatan 19, 941 35 Piteå
0911-14418, 070-6435793
gunnel.sandlund@vansterpartiet.se

Revisor ersättare
Sven Nordmark
Falkvägen 16, 956 32 Överkalix
070-3019725
svennordmark@gmail.com

Partistyrelseldamöter
Anna Hövenmark
Box 46, 962 03 Mattisudden
0971-32039, 070-3618048, 070-
6117192
anna@annahovenmark.com 

Birger Lahti
Kaarnevaara 16, 98499 Pajala
070-2099673
birger.lahti@muoniodalen.se

Riksdagsledamot
Siv Holma 
Föreningsgatan 27, 6tr, 981 32 Kiruna
(Riksdagen, Fack, 100 12 Stockholm)
0980-80988, 070-3439583, 08-7864494
siv.holma@riksdagen.se 

Gruppledare landstinget
Monica Carlsson
Forellgränd 8, 974 52 Luleå
070-5178056
monica.carlsson@nll.se

Ung Vänster Norrbotten
Maria Nystedt (ordförande)
070-2670470
Maria-tellus@hotmail.com 
norrbotten@ungvanster.se

Besöksadress
Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13, 97241 Luleå
0920-12508, 0920-19475
http://norrbotten.vansterpartiet.se/ 
norrbotten@vansterpartiet.se
bertil.bartholdson@vansterpartiet.se
lena.jakobsson@vansterpartiet.se 

Ida Årbro
Lingonstigen 83, 97333 Luleå
070-6114500
tatiana@motljus.net 

DS ersättare
Jenny Glans
Härdargatan 21, 94148 Piteå
070-3680253
jenny.glans@allt2.se

Doris Söderberg
Paksuniemivägen 200, 
98191 Jukkasjärvi
0980-21147, 076-8185903
doris.soderberg@hotmail.com

Helena Nilseriksdotter
Skihagestigen 5D, 94152 Piteå
070-6992907
nilseriksdotter@hotmail.com 

Anna Hövenmark ledde Valskolan.
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Christina Snell-Lumio, ordf.  0927-122 85, 0730-650 590 christina@lumio.se
Nina Berggård, vice ordf.  070-264 56 05 nina.berggard@vansterpartiet.se
Bertil Bartholdson, ombudsman  0920-125 08         norrbotten@vansterpartiet.se
Lena Jakobsson, kassör   0920-19475  lena.jakobsson@vansterpartiet.se

FLAMMAN
www.flamman.se
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Bli medlem i vår 
grupp på facebook!
facebook.com/vansterpartiet

KALENDARIUM

MAJ
1
4

4
5

10

11

13 - 
16

21

25

Första Maj - firande
Gruppledarträff
Vänsterpartiet Norrbbottens grupple-
dare träffas.

Malin Björk - Luleå och Piteå
Jonas Sjöstedt - Luleå universitetet

Landsbygdsdag i Gällivare

DS-möte i Gällivare 
Distriktstyrelsen sammanträder.

Riksdagsledamöters turné i Norrbotten 
- Torbjörn Björlund och Siv Holma

Jens Holm - Luleå

EU-parlamentsval
JUNI
?

12-
15

DS-möte Skype
Distriktstyrelsen sammanträder.

Nordiskt Forum i Malmö 

JULI

4

Sommarmarknader

Vänsterpartiets dag i Almedalen

NOVEMBER
22 DS-möte

Distriktstyrelsen sammanträder.

Missa inte i nästa 

nummer av 

Kampviljan:

Valet 
kampanjer 

och
Valarbete

 

14

20

27

Val till riksdag, landsting och 
kommun

DS-möte, skype
Distriktstyrelsen sammanträder.

Kurs för nya medlemmar

OBS! Kalendariet uppdateras kontinuerligt, så håll 
fortlöpande ögon och öron öppna för mer information 
om arrangemang i distriktet och i partiet centralt!

SEPTEMBER

POSTTIDNING

2- 10

10

17

17-
24

Stora Nolia
V-Norrbotten deltar med V-Västerbot-
ten samt V-Piteå och alla PF.

DS-möte Piteå
Distriktstyrelsen sammanträder.

Jonas Sjöstedts sommartal
Jonas håller sitt sommartal i Umeå.

Inlandsbaneturné
Tillsammans med Västerbotten, Jämt-
land och Dalarna.

AUGUSTI


