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Ålidhemsgruppen 

Verksamhetsberättelse 2014  

Ålidhemsgruppens fokus har legat på utåtriktat arbete samt att samtala med medborgare. 
Vi har under året haft ett antal tillfällen med bokbord på Ålidhems centrum, framförallt i 
anknytning till valen och partiets bostadskampanj, där besökande själv får tycka och diskutera 
frågor. Inför 8 mars delade vi ut flygblad på Ålidhems centrum.

I bostadskampanjen var vi med och delade ut material och satt upp affischer i alla 
hyresområden på Ålidhem. Vi arrangerade även ett offentligt möte på Ålidhem med vår 
riksdagsledamot med ansvar för bostadsfrågor, Amineh Kakabave. Vi arrangerade även som 
en del av bostadskampanjen en skrivarkväll där vi skrev insändare med bostadspolitiskt tema. 

Vi har även haft regelbundna diskussioner om hur vi kan göra Ålidhem till ett bättre område 
genom politiken. Självfallet deltog Ålidhemgsgruppen i utdelning av partiets masstidning och 
kampanjarbete i sommarens förvalskampanj. Även under själva valrörelsen genomförde vi 
paritets aktiviteter på Ålidhem. Exempelvis delade vi under året ut material till alla hushåll på 
Ålidhem fyra gånger. 

Inför jul stod vi även på Ålidhems centrum, bjöd på glögg och pepparkakor och delade 
material.  Vi arrangerade även en bastukväll under december månad. 

Vi har en stor variation på folk, fika, aktiviteter samt lokal, vilket har gjort Ålidhemsgruppen 
till en grogrund för kreativitet och utåtriktat arbete. 

Organisatoriskt och ansvarsmässigt har gruppen en styrgrupp, som är planeringsgrupp.  I 
början av året har vi haft en styrgrupp bestående av Bore Sköld, Mattias Sehlstedt, Maria 
Myrstener och Tova Andersson. 

Verksamhetsplanering 2015 

Ålidhemsgruppens fokus kommer under året att fortsatt ligga på utåtriktat arbete och att 
samtala med medborgare.  
Inför 8 mars kommer vi att dela ut flygblad och hålla bokbord på Ålidhems centrum. 
Före sommaren kommer vi att genomföra en skrivarkväll där vi ska försöka komma på idéer 
om hur vi kan förbättra Ålidhem och börja arbeta fram någon motion till våra 
kommunpolitiker. 
Inför 1 maj kommer vi att affischera trappuppgångar på Ålidhem, om partiföreningen gör en 
egen 1 maj-affisch. 
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I december kommer vi som vanligt att hålla bokbord på Ålidhem och bjuda på glögg och 
pepparkakor. 

Ifall försäljningen av Bostadens hyresrätter blir aktuellt under året kommer vi arbeta för att 
genomföra en kampanj kring detta. En förberedelse kommer vara att försöka arbeta för att få 
igång en hyresgästförening på Ålidhem. 
Vi ska även försöka arrangera ett offentligt möte på Ålidhem.

Under året ska Ålidhemsgruppens organisation utvecklas för att aktivera fler medlemmar i 
utåtriktat arbete. Ålidhemsgruppen ska vara den självklara plattformen för alla Vänsterpartiets 
aktivister på Ålidhem, med omnejd.

Äskande om pengar kopplat till 
verksamhetsplanen 2015  

För att genomföra verksamhetsplaneringen för Ålidhemsgruppen kommer vi att behöva vissa 
ekonomiska medel. Nedan har vi specificerat de summor vi preliminärt behöver.

Föregående år har vi inte använt alla de pengar vi fått, vilket beror på två saker; den första är 
att kostnaden för bostadskampanjen togs av partiföreningen (vi hade budgeterat ca 4000kr ur 
vår budget till det), det andra är att medlemmar i valrörelsen skippat att begära ersättning för 
utlägg. 

–Inför 8 mars   800 kr

– Bostadsfrågan/hyresgästföreningsuppstart  1 500 kr

– Offentligt möte på Ålidhem, boka lokal, affischer köpa 2 000 kr 
fika, mm

– December: Bjuda på glögg, pepparkakor vid bokbord på Ålidhems centrum 1 200 kr 

– Upptryck av enkelt flygblad    500 kr 

Totalt: 6 000 kr


