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April månad och EU-valet närmar sig.
Vår Melisa Nilsson är Göteborgsområdets kandidat i EP-valet
Melisa är 34 år gammal och jobbar som Utvecklare i Uddevalla kommun till
vardags. Melisas hjärteområden i EP-valet är följande:
Fler och bättre jobb med schysta villkor. Jobben och arbetsvillkoren i Sverige och
EU är det viktigaste för mig. För att skapa fler jobb är det viktigt att fortsätta
arbetet för fler frihandelsavtal, liksom utveckling av den inre marknaden. Inte
minst på det digitala området. Jag vill att en ungdomsgaranti för jobb, utbildning
eller praktik prioriteras.
Demokratin och det öppna samhället: Europa ska verka mot främlingsfientlighet
och intolerans.
Ökad jämställdhet inom EU. Kvinnor och män ska ha lika villkor. Allas rätt till
utbildning och livslångt lärande för att klara omställningarna i ett allt mer
föränderligt arbetsliv är viktigt. EU ska bekämpa diskriminering, prostitution och
våld mot kvinnor.
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. På plats 27 på Socialdemokraternas
lista återfinns Melisa Nilsson.
Melisa var ombud på partikongressen och passade på att byta några
ord med både nuvarande och kommande parlamentariker. Mellan talarstolen,
debatter och voteringar hann Melisa med
intensiva samtal om klimat, trygg arbetsmarknad
och vikten av att fortsätta att kämpa för
jämställdheten i Sverige och Europa. Hon hann
även med samtal om ett demokratiskt Europa
och vikten av att få väljare att rösta i maj.
På bilderna: Heléne Fritsson, #1. Jytte Guteland,
#3. Anna Hedh, avgående. Johan Danielsson, #2
tillsammans med Marie Nilsson, ordförande IF
Metall. Olle Ludvigsson, avgående.
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Nu mobiliserar vi inför EU-valet
Inför EU-valet ska ett antal aktiviteter genomföras. På årsmötet gick en lista
runt där man kunde skriva in sitt deltagande. Nedan finns aktiviteterna listade
med tider och plats samt antal intressenter för varje aktivitet.
Kolla igenom listan, kolla din kalender, prioritera, du hittar säkert ett antal
lediga tider och något du kan hjälpa till med.
Vi behöver bli många fler!

Ringkvällar
o
o
o
o
o
o

25/4
29/4
2/5
6/5
9/5
13/5

Anmälda:

Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa AK-medlemmar
Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa AK-medlemmar
Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa
Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa
Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa
Kommunhuset, kl. 18.00. – 20.00. Ringa

8 st.

Torgdag
o

7/5

Anmälda:

Stenungs Torg kl. 10.00 – 13.00.

4 st.

Utdelning av frukostpåsar Stenungsund & Stora Höga
o
o

14/5
16/5

kl. 06.30 – 08.00.
kl. 06.30 – 08.00.

Anmälda:
6 st.
Obs! Packning av frukostpåsar sker dagen / kvällen innan.
Anmälda
0 st.

Rosutdelning.
o
o
o
o
o
o

4/5
18/5
24/5
25/5
25/5
26/5

Hasselbackens dag kl. 10.30 – 13.30
Stenungs Torg kl. 10.30 – 13.30
Stenungs Torg kl. 10.30 – 13.30
Stenungs Torg kl. 10.30 – 13.30
Stora Höga dagen kl. 10.30 – 13.30
Val till EU-parlamentet.

Anmälda: 0 st.

Anmäl er till Janne Rudén. Janne.ruden@telia.com

Årets 1 maj firande
Kungälv behöver vårt stöd då NMR har fått tillstånd att
demonstrera där, så de mobiliserar hårt
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Parkering vid Nordmannatorget, kexen, kommunhuset.
Samåkning koordineras av:
Bo Pettersson (0706-76 81 23) bo.pettersson@stenungsund.se
Morgan Andersson (0768-98 39 59) hoffby@telia.com
Stenungsundsexpressen stannar vid motorvägen, skall man till
demonstrationståget så går man västerut c:a 400 meter alternativ
väntar in demonstrationståget. Vi gör detta för att vi skall vara många i
kungälv där de har ministerstöd till talare och det kommer vara
mycket stor närvaro från polisen som garanterar säkerheten då NMR
kommer vara i kungälv och gemonföra en demonstration.
Därför blir det inga demonstrationer i STO kommunerna i år
09:30 Samling vid nordmannatorget
10.00 Avmarsch med muskikår
10.30 tal m.m Huvudtalare Lena Hallengren vår socialminister
12.00 Avslut
Kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund
Bo Pettersson

Hjälp oss marschera för demokrati mot nazister!
Kamrater, året är 1890 på första maj, då 50 000 personer stod och lyssnade
till bl.a Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm. En resolution
antogs av den samlade folkmassan med krav på åtta timmars arbetsdag.
Vi ber om hjälp! Nu behöver vi samla krafter för att i Kungälv kommer NMR
(Nordiska Motståndsrörelsen) på första maj att befinna sig på våra gator
och torg. De har sökt polistillstånd och kommer marschera i vår stad och
samlas på Socialdemokraternas plats efter vårt firande. Detta är extremister
som skall gå på våra gator och torg och sprida rädsla, hat och förtryck bland
våra medborgare. Detta kan vi inte tolerera en dag som denna och vi
behöver er ALLA från när och fjärran! Dessa mörka krafter vill vi inte ha på
våra gator som sprider främlingsfientlighet och Nazism
Kommunstyrelsens ordförande i Kungälv
Miguel Odhner

Vår

ärade och omvalda ordförande Morgan Andersson
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hälsar alla välkomna till Medlemsmöte den 23 april klockan 18:00 på
Fregatten, fika från kl.17:45. Tjörns AK är också inbjudna då vi har
Eu-parlamentarikern Olle Ludvigsson på besök som ska prata om sina
erfarenheter kring EU och kommande val.
Kvällen tema är naturligt EU-valet, en dialogkväll om EU,s betydelse för oss och
omvärlden. Vad sker med Brixit och betydelse för Svenskarna och svensk handel.
Vårt första och viktigaste uppgift inför detta val är att mobilisera våra egna väljare
att gå och rösta. Om vi får våra väljare som röstade på oss i valet 2018 att även gå
till vallokalen i Eu-valet så kommer vi knipa ytterligare ett mandat i Eu-parlamentet,
vilket blir viktigt nu när Brexit är på tapeten.

OBSERVERA! Man behöver inte vara medlem för att komma den här kvällen, så ta mer än
gärna med en vän eller tre och kom till oss. Medlemskap kommer kunna erbjudas under
kvällen för intresserade. Många av oss i styrelsen är på plats och kan svara på era frågor.
Vid pennan: Johnny Alexandersson
Ps:// Saknar man något i Rosnytt eller har något specifikt ämne/område man vill att jag
belyser så skicka ett mail till undertecknad. johnny.alexandersson@stenungsund.se

