
 

Kalendarium  

Vänsterpartiet Umeå 

April 2013 

Onsdag 17 april kl 18.30 

 
Öppet möte med Frances Tuuloskorpi  

Plats: Sal Mimer, Umeå Folkets Hus 

http://www.fib.se/pa-gang/item/2635-17-4-frances-tuuloskorpi-i-umea 

 

Torsdag 18 april kl 18.30 

1 Maj - workshop  

 
Plats: Partilokalen på Nydalavägen 2 C  

Kontakta daniellanderson@hotmail.com för mer information. 

 
 

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 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 kl 1300     

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 kl 1300     

Utdelning av material i brevlådor 

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

material. 

 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.  

http://www.fib.se/pa-gang/item/2635-17-4-frances-tuuloskorpi-i-umea
mailto:daniellanderson@hotmail.com


 

 

Tisdag den 23 april kl 1800     

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 1800 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-

1800. Det går att ta på sig att stå andra tider. 

Onsdag den 24 april kl 1830 

 
Medlemsmöte 

Plats: Partilokalen på Nydalavägen 2 C  

Välkomna för att diskutera verksamhetsplan samt budget för Vänsterpartiet Umeå för 2013. 

 

 

Torsdag den 25 april  

Bokbord på Ålidhems centrum 

Vi kommer att stå mellan 1300 och 1800 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, 1700-1800. 

Det går att ta på sig att stå andra tider. 

 
Torsdag den 25 april kl 1800 

Offentligt möte på Ålidhem - Hur vi fortsätter dra Umeå åt vänster! 

Tamara Spiric, kommunalråd och gruppledare för Vänsterpartiet  

Lokal: Torg & Café på Klossen 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maj 2013 

Onsdag den 1 maj 

 

1 maj firande  

 

– demonstrationståg, 1 maj-tal och 1-maj fika  

Kontakta daniellanderson@hotmail.com om Du vill hjälpa till. 

Måndag den 13 maj kl 1830 

 

Kommunpolitiskt medlemsmöte 

 

Plats: Partilokalen på Nydalavägen 2 C  

 

 

Torsdag den 16 maj kl 1830 

 

Kommunpolitiskt medlemsmöte 

 

Plats: Partilokalen på Nydalavägen 2 C  

 

 

 

Torsdag den 23 maj kl 12-13 

 

Offentligt lunchmöte på Universitetet 

 
Tamara Spiric, kommunalråd och gruppledare för Vänsterpartiet  

 

 

Måndag den 27 maj 

 

Medlemsmöte 

 

Regeringsfrågan och en trevlig avslutning på halvåret – medlemsfest! 

Inbjudan, med plats och tid, kommer att sändas ut via medlemsmail i maj. 
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