
Välkommen att vara med på Vänsterpartiaktiviteter på Ålidhem!  

 

Under de kommande två veckorna kommer Vänsterpartiet att genomföra utåtriktade aktiviteter på 

Ålidhem. Vi kommer att; stå på Ålidhems centrum med bokbord, dela ut material i alla brevlådor och 

hålla ett offentligt möte den 25 april kl 1800 på Klossen på Ålidhem.  

Det som behövs är att medlemmar deltar i aktiviteterna för att de ska lyckas. Kolla gärna igenom 

datumen och tiderna för aktiviteterna nedan och se när du har möjlighet att hjälpa till. 

Om du kan tänka dig att del ut material på någon gatuadress men inte kan delta datumen då vi 

gemensamt kommer att gå ut och dela ut material går det att ta ansvar för utdelning av material på 

någon gata/område av Ålidhem.  

 

Kan du tänkta dig att hjälpa till och delta på någon av aktiviteterna? Anmäl dig då till Bore Sköld; 

Bore@vansterstudenterna.se , 070-6548683 eller Mattias.sehlstedt@vansterpartiet.se  070-6275315.  

 

Planerade aktiviteter: 

 

Vecka 16 

 

Fredag den 19 april:  Bokbord på Ålidhems centrum.  

Vi kommer att stå mellan 1300 och 1900 på Ålidhems centrum med bokbord och dela ut flygblad och 

prata med folk. Tiden delas in i två timmars pass, dvs 1300-1500, 1500-1700 och 1700-1900. Det går 

att ta på sig att stå andra tider.  

 

Lördag den 20 april:  Utdelning av material i brevlådor.  

Samling utanför konsum på Ålidhems centrum klockan 1300 för att dela upp vilka gator vi 

delar ut material.  

 

Söndag den 21 april: Utdelning av material i brevlådor.  

Samling utanför konsum på Ålidhems centrum klockan 1300 för att dela upp vilka gator vi 

delar ut material.  

 

Vecka 17  

 

Måndag den 22 april Bokbord på Ålidhems centrum. 

Vi kommer att stå mellan 1300 och 1900 på Ålidhems centrum med bokbord och dela ut flygblad och 

prata med folk. Tiden delas in i i två timmars pass, dvs 1300-1500, 1500-1700 och 1700-1900. Det går 

att ta på sig att stå andra tider.  

 

Tisdag den 23 april Utdelning av material i brevlådor.  

Samling utanför konsum på Ålidhems centrum klockan 1800 för att dela upp vilka gator vi 

delar ut material.  

 

Onsdag den 24 april Bokbord på Ålidhems centrum. 

Vi kommer att stå mellan 1300 och 1900 på Ålidhems centrum med bokbord och dela ut flygblad och 

prata med folk. Tiden delas in i i två timmars pass, dvs 1300-1500, 1500-1700 och 1700-1900. Det går 

att ta på sig att stå andra tider.  

 

Torsdag den 25 april Bokbord på Ålidhems centrum. 

Vi kommer att stå mellan 1300 och 1900 på Ålidhems centrum med bokbord och dela ut flygblad och 

prata med folk. Tiden delas in i i två timmars pass, dvs 1300-1500, 1500-1700 och 1700-1900. Det går 

att ta på sig att stå andra tider.  

 

Torsdag den 25 april Offentligt möte på Ålidhem. Kl 1800.  
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