
 

 

 

 

Kära medlem! 
Tiden springer iväg, redan april, kylslaget ännu dock. 

Nu har vi spännande tider framför oss, fem månader kvar till valet och många 
roliga aktiviteter på vägen. Närmast är vårt kommunalråd B Petterssons 
alldeles egna dag, som vi säger i styrelsen, 
med glimten i ögat. Bo-dagen 2018 som 
går av stapeln lördagen 14 april 10-16. 
Temat för i år är Leva och Bo, vilket 
innebär större familjefokus jämfört med 
tidigare. 

Välfärdsbygget fortsätter, från och med 
mars månad har vår S-ledda regering höjt 
underhållsstödet och barnbidraget med 
200 kr 

Sverige ska hålla ihop. Då duger det inte 
att ojämlikhet och oro över familjens 
ekonomi ska drabba barn redan från 
uppväxten. 

Det går bra för Sverige nu och framgångarna ska komma alla till del. Att höja 
barnbidraget är ett smart sätt att förbättra alla barnfamiljers ekonomi. Med 
höjt barnbidrag och studiebidrag får fler en bättre ekonomi. Vi 
socialdemokrater prioriterar välfärd (S)satsningar före skattesänkningar. 
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Aktiviteter som söker deltagare 

x 14 april, BO-dagen, Fregatten. Ca 1500-2000 väljare som besöker denna 
mässa, så vi vill visa upp oss som socialdemokrater och visa vad vi vill 
åstadkomma med boenden i Stenungsund. 
Vi kommer att dela ut flygblad om vad vi har gjort och vad vi vill göra under 
nästa mandatperiod. Så som, seniorkort, fixartjänst, ökar bostadsbyggandet och 
underhåll på skolbyggnader mm. 
Kan ni vara med en timme eller två så kontakta Lars-Ebbe Pettersson 
070-65 89 037 eller lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se  

x Kampanj, dörrknackning kommer att inledas i slutet av april, då vi hoppas 
att vintern har släppt sitt iskalla grepp om vårt vackra Bohuslän. Det är Staffan 
Vretborn som koordinerar våra styrkor under denna uppskattade och 
återkommande aktivitet. 
Känner ni er kallade så kontaktar ni Staffan Vretborn. Gärna via mail. 
Så namn, telefonnummer samt mailadress till: 
070-28 33 960 eller vretborn@telia.com 

x 1 maj demonstration. Tillsammans för trygghet,  

� 10.30 Samling vid kommunhuset Skärhamn 
11.00 Avmarsch mot saga huset med Stenungsunds musikkår 
11.30 Tal av Anna Johansson ordförande Socialdemokraterna i 
Göteborg, Claes Olsson LO-facken i STO,  
Fabian Gustavsson SSU 
11.30 Barn aktivitet för unga som Hoppborg 
12.15 Underhållning av trubaduren Carl Bohlin 
12.15 Servering av kaffe eller festis med tilltugg 
13.00 Dragning av närvarolotteriet och avslutning 
 

Socialdemokraterna och LO i samverkan 
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x 5 maj, Hasselbackeloppet. En fantastisk dag i vårt vackra hyresområde. Mer 
information kommer att komma på hemsidan när det närmar sig. Vill gärna ha 
medlemmar som visar upp sig och springer med oss den här dagen. 
Intresseanmälan till Lars-Ebbe Pettersson. 
070-65 89 037 eller lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se 

x Värva ny medlem kampanj. Under Maj månad så kör vi en ny spännande 
aktivitet som går ut på att, för varje ny medlem så får värvaren en trisslott. Så ut 
och värva medlemmar och riskera att bli förmögna på kuppen- 
Trisslotten levereras efter att den nya medlemmen har betalat sin medlemsavgift. 

”Plötsligt händer det” 
Så skicka namn på värvad medlem till Staffan Vretborn så sköter han 
administrationen. 
070-28 33 960 eller vretborn@telia.com 

 

x Vårkampanjer. Vi kommer under våren vara närvarande på flertalet 
aktiviteter, så som Torgdagar, tågutdelning, kajloppis, Stora Höga dagen, vi 
kommer även ha husvagn ute i kommundelarna vid valda tillfällen. Så håll koll 
på hemsidan www.sistenungsund.se 
där närmare information dyker upp. 
Känner man redan nu att man vill vara med och göra skillnad och bidra så hör av 
er till. 
Torgdagar: janne.ruden@telia.com Eller bo.pettersson@stenungsund.se  
 
Allmän annan intresseanmälan till Lars-Ebbe Pettersson. 
070-65 89 037 eller lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se 
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SLUTLIGEN VÄLKOMNA PÅ MEDLEMSMÖTET 
ONSDAGEN DEN 25 APRIL 

Som sagt, onsdagen den 25 april så är det dags medlemsmöte igen. 
Väldigt aktiva tider från och med nu, så kom och gör just din röst 
hörd och vädra dina idéer. Är det något vi alltid behöver så är det 
nya friska tankegångar och skön energi. 
Mötet börjar kl. 18 och håller på till 20. Men det allra viktigaste, fika 
från 17:30! - 

Årets första maj märke har dykt upp också! 
 
Snart drar valrörelsen igång på allvar, 1 maj till 20 maj drar vi igång 
lilla valrörelsen med en hel del roliga aktiviteter som ni kan vara med 
och göra lyckade. 

Om man som medlem vill att styrelsen ska ta upp något specifikt på 
mötet så går det alldeles utmärkt att maila ärenden till vår 
ordförande Morgan. morgan.andersson@stenungsund.se  
 
Till honom kan man också meddela om man kommer för första 
gången till ett möte, så tar vi i styrelsen hand om dig på ett 
välkomnande och bra sätt. 
Tack för att just du väljer att vara medlem hos oss. 

 

 

 
 

 

 
 

RO
SN

YTT STEN
U

N
GSU

N
D APRIL 2018 

w
w

w
.sistenungsund.se ● Facebook/Socialdem

okraterna i stenungsund ● bo.pettersson@
stenungsund.se 

mailto:morgan.andersson@stenungsund.se

