
Hej!

Nu drar Vänsterpartiet igång med en rivstart kommande vecka. I länet händer det en hel del, Sjöstedt
är på besök, temagruppen om litteratur i Karlstad startar upp igen och Vänsterpartiet Karlstad
arrangerar deltagande på Värmland Pride. Kontaktuppgifter för att anmäla dig hittar du under varje
rubrik. Förutom till Jonas Sjöstedt som är öppet för alla som vill komma!

Allt gott!
Elisabeth Björk, ombudsman

Skönlitterär temagrupp i Karlstad 8 
september
Temagrupp skönlitteratur startar igen 8 september 
18.00 i partilokalen. Första boken vi samtalar om blir 
Kalmars jägarinnor av Tove Folkesson.
Välkomna!

Anmäl gärna om ni tänker komma via mail, 
evam.grip@bahnhof.se, SMS 070 28 58 313 eller 
telefon 054 56 04 97.

Jonas Sjöstedt i Årjäng 7 september

Jonas Sjöstedt besöker Årjäng den 7 september och avslutar dagen med ett öppet möte på hotellet i 
Årjäng kl. 19.00. Det är ett utmärkt tillfälle att lyssna på Jonas Sjöstedt om vår aktuella politik och 
ställa frågor till honom om du har det. Alla är välkomna så du har möjlighet att ta med dig vänner 
som ännu inte är medlemmar i Vänsterpartiet. Eller kom själv, det kommer finns många 
Vänsterpartister på plats att stifta bekantskap med om du ännu inte gjort det!

Konferenslokalen, Best Western Hotell, Årjäng 19.00
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Värmland Pride 12 september
Vänsterpartiet Karlstad kommer att delta i 
paraden på Värmland Pride och eftersöker andra 
som vill vara med! Paraden startar på 
Gubbholmen i Karlstad klockan 16.00 och från 
och med 15.00 finns där en vänsterfilt med kaffe 
och det ska delas ut flyers och såpbubblor från 
Vänsterpartiet. Alla som kan och vill är hjärtligt 
välkomna att delta, så många som möjligt
behövs!

Är du intresserad av att vara med? Ta kontakt 
med Anders Hammarström, 
Mail: anders.hammarstrom@hotmail.com tele-
fon: 070-550 58 69.

Med vänliga hälsningar
Distriktet genom ombudsman Elisabeth Björk
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