
 

 

 

 

Kära medlem! 
Sköna maj är redan här och våren har gjort entré. 

Då har maj gjort sitt intåg och i och med det så drar vi igång lilla valrörelsen. Vi 
kommer att synas på gator, torg och träffa väljarna i deras hem. Detta val 
2018 kommer vara ett väldigt viktigt val, Moderaterna har gjort en kraftig 
högersväng som kommer påverka oss alla och ta lång tid att återhämta oss 
från ifall de skulle lyckas bilda en regering. 
Därför är det av största vikt att vi medlemmar tar 
samtalen i fikarummen, bland vänner och rent 
allmänt visa vad vi står för. Om ni inte redan har 
den, så ladda hem vår app sappen, utmärkt 
verktyg i vår valrörelse, registrera samtal, nya 
medlemmar och mycket mer. 

Söndagen den 8 april så höll vi vår distriktskongress på Stenungsbaden. Där vi 
bland annat fastställde våra listor till Riksdagen samt Regionfullmäktige. Vi 
behandlade dessutom 10 motioner som alla handlar om att förbättra 
vardagen för våra medborgare. Av 10 motioner så kom 5 av dessa från oss i 
Stenungsund. Det ska vi vara stolta över. Detta är demokrati och det är så vi 
gör skillnad. 
Valberedningen i 
Distriktet hade gjort 
ett fantastiskt jobb, 
vilket också visade sig 
när vi tog listorna, 
sällan har det väl tagit 
kortare tid eller mötts 
av mindre åsikter. 
Fantastiskt bra jobbat! 
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Våra toppkandidater i Göteborgsområdet. 



 

  

    

 
Vad är på gång? 

x Lilla valrörelsen. 
Vi kommer under maj månad synas mycket, genomföra många samtal med 
våra väljare och framför allt värva nya medlemmar. Vi fokuserar våra 
ansträngningar på framför allt två grupper. 
Blockbytarna, 750 tusen väljare mellan S och alliansen. 
Mellan S & SD, 350 tusen väljare mellan S & SD. 
målen i Distriktet är 45901 samtal med väljare, 434 nya medlemmar. 
I Stenungsund innebär detta, 3532 samtal, 36 nya medlemmar. 
Ladda ner Appen, Sappen och låt oss arbeta tillsammans mot valseger. 
Håll utkik på vår hemsida för aktiviteter där man kan vara med och göra 
skillnad. www.sistenungsund.se  

x Torgdagar. 
Vi kommer vara på plats när det är marknad på torget. En bra och viktig aktivitet då 
vi kan visa att vi lyssnar på våra kommuninvånare och de kan ställa frågor under 
avslappnade trevliga former. 
vill ni vara med så anmäl er till följande: 
Torgdagar: janne.ruden@telia.com Eller bo.pettersson@stenungsund.se 

x Kampanj, dörrknackning 
kommer att fortsätta. Vi har haft två tillfällen hittills. Det är fantastiskt kul att 
möta våra väljare i deras trygga miljö. Viktigt att veta, att om man vill vara med 
men känner sig orolig över hur man ska göra, så man går inte ensam utan 
tillsammans med någon mer rutinerad. 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 skicka namn, telefonnummer samt mailadress till: 
070-28 33 960 eller vretborn@telia.com 
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x Påminnelse, Värva ny medlem kampanj.  
Vårt lokala mål i Lilla valrörelsen är att värva 36st nya medlemmar. 
Så ut och ställ frågan, det visar sig att när man frågar ny medlem hur det 
kommer sig att de inte blivit medlem tidigare, så svarar de ofta, "det är ingen 
som har frågat". 
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 Stora Höga-dagen, tågutdelningar mm 
Vi har en hel hög med aktiviteter som kommer att dra igång under maj/juni, 
husvagnen ska ut och rulla i våra kommundelar mm. Vi kommer att kalla er till 
detta via hemsidan, mail mm. Men känner man redan nu att det är saker som man 
inte vill missa eller har idéer på aktiviteter så hör man av sig till vår eminenta 
valledare. 
Lars-Ebbe Pettersson. 
070-65 89 037 eller lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se 
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De tre översta på valsedeln i Stenungsund. 
1: Bo Pettersson (Kommunalråd.) 
2: Melisa Nilsson 
3: Morgan Andersson (vår ordförande i AK) 
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mailto:lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se


 

  

 

 
 

  
Västra Götalandsregionen (VGR) 
Stenungsund är en av då 49 kommuner i VGR, i VGR har socialdemokraterna inte 
majoritet utan det är alliansen, vilket visar sig nu med katastrof siffror för många 
sjukhus inom VGR. Vi vill ändra på detta och är stolta över våra representanter i 
Regionfullmäktige. Först en snabb överblick på vad vår region består av. 

 

  

Tre stora ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Kollektivtrafik
• Tillväxt och hållbar utveckling
– som tillsammans skapar mervärden. En långsiktigt hållbar utveckling med 

ökad tillväxt och sysselsättning betyder att intäkterna ökar. Därmed säkras 
tillgången på vård och välfärdstjänster.
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VGR.  
VGR är uppdelat i 5st partidistrikt varav Stenungsund ingår i Göteborgsområdets 
partidistrikt. Följande kommuner ingår där, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Lilla 
Edet, Ale, Alingsås, Lerum, Partille, Härryda, Öckerö, Mölndal. 
 
Regionfullmäktige består av 149 ledamöter från då hela VGR, Regionhuvudstad 
är Vänersborg. De fem partidistrikten är egna valdistrikt och har egna valsedlar. 
Göteborgsområdets valdistrikt där vi ingår så har vi två rutinerade och drivande 
politiker från Stenungsund bland de 12 första namnen. 
1. Janette Olsson toppar listan till regionen 
12. Christer Ahlén. 
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Men vi har samhällsproblem vi ska lösa: 
 

x Vi har vänt utvecklingen i skolan, men mycket arbete återstår 
x Väntetider i vården är fortfarande för långa. 
x Tryggheten har minskat och en ny typ av brottslighet försöker slå rot 
x Även om vi har börjat med det som borde ha påbörjats för länge sen, har 

alla under lång tid tagit för lätt på integrationsproblemen 

 

Ur regionens förslag till valmanifest: 
 

x Vård i hemmet när du behöver det, hembesök till barn och äldre 
x Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år 

under mandatperioden 
x Ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år i Västra 

Götaland 
x Sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal 
x Proffsen ska vara proffs, minskad administration och mer tid till 

patienterna. 

  

  
        Bättre välfärd    Lag och ordning      Snabbare integration 
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 Dags för nomineringar till uppdrag i regionen: 

Den nya valberedningen vill ha in nomineringar till uppdrag i 
regionen senast 31 maj. 
Så maila nomineringar till Olof Lundberg: 
 
olof.lundberg@stenungsund.se  
 
Kolla på vår hemsida www.sistenungsund.se vilka uppdrag 
som är aktuella, där finns också en instruktion om vad som 
kommer att krävas när man blir förtroendevald i regionen. 

 

Lite påminnelser om datum i vår valrörelse: 
Se tidigare rubriker vilka man ska anmäla sig till, är man osäker hör av 
er till: 

Lars Ebbe Pettersson. 

070-65 89 037 eller lars-ebbe.pettersson@stenungsund.se 
8 maj, Torgdag 

26 maj, Stora Höga-dagen 
2 juni, Kaj-loppis 

4 juni, inbjudan introduktion valbara personer på 
fullmäktigelistan 
5 juni, Torgdag 

16 juni, Husvagnen börjar rulla i våra kommundelar. 
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SLUTLIGEN VÄLKOMNA PÅ MEDLEMSMÖTET 

ONSDAGEN DEN 20 JUNI 
 

OBS! Denna gång så träffas vi i nya Nösnäs 
Arena, mötet blir också lite längre än vanligt 

men då får vi alla en förhandsvisning av detta 
projekt, spännande. 

Så den 20 juni träffas vi utanför ingången till nya Nösnäs Arena. Mötet beräknas 
hålla på 18-21. Det är lite osäkert i skrivande stund om vi kommer få 
rundvandringen innan eller under mötestiden. Så håll utkik för sista minuten 
ändringar på hemsidan! 

Vi kommer prata nomineringar till region uppdrag 
Valarbete 
Bland massa annat 

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. 
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