Hej medlem!
Vi från styrelsen i Vänsterpartiet Hagfors vill informera våra medlemmar om vad som pågår i
partiföreningen, politiken i kommunen och kommande möten.
Vi har startat en studiecirkel i samarbete med ABF med rubriken ”Hur kan vänstern förändra
samhället?”, som pågår under våren fram till och med maj. Deltagarna läser boken ”Samtida
politisk teori” (Tankekraft förlag, 2015) där varje träff diskuterar och analyserar cirka två kända och
nutida tänkare kring politik, människan och samhället. Om du är intresserad att delta är det bara att
hoppa in på något av mötesträffarna, det är inget krav att en behövt vara med från början i
studiecirkeln. För mer information kan du gå in på vår nya hemsida där vi också har en speciell sida
för studiecirkeln: http://www.vansterpartiethagfors.se/studiecirkel-ar-2019/ .
Vår motion om ”Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön” lyftes äntligen på
Kommunfullmäktige. Tyvärr valde Kommunstyrelsen och majoriteten i Kommunfullmäktige att
avslå motionen. Men vi kommer att fortsätta att arbeta och kämpa för arbetstidsförkortning, vilket
vi anser är ett nödvändigt behov för oss som arbetar i Hagfors, både för kommunen som attraktiv
arbetsgivare och för arbetarnas hälsa och livskvalitet.
Vi har lämnat in en interpellation (onsdag 6 mars) som frågar Kommunstyrelsens ordförande vad
kommunledningen har gjort för initiativ för att vårt lokala kontor för Arbetsförmedlingen ska vara
kvar. Efter att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstats igenom i riksdagen med hjälp
av Sverigedemokraterna så tvingas Arbetsförmedlingen till stora nedskärningar. Mer än hälften av
landets lokala kontor kommer att läggas ned vilket kommer att drabba glesbygden värst. Vi vill att
Hagfors försöker göra vad vi kan för att bevara vårt lokala kontor, vars nedläggning skulle innebära
att ytterligare statlig infrastruktur skulle försvinna från kommunen.
Vi har fler motioner och förslag som vi kommer lyfta framöver. Denna vår kommer också att ha
aktiviteter kring valrörelsen inför EU-valet. Viktigt datum för närvarande är vårt årsmöte tisdagen
19 mars klockan 18:00 i vår partilokal på Blinkenbergsvägen 2A (våning 3).
I likhet med partiet nationellt har vi fått nya medlemmar i partiföreningen, vilket är jätteroligt!
Förutom hemsidan som fått en ny design, finns vi också på Facebook ( @VansterpartietHagfors )
och Instagram ( @vansterpartiethagfors ) där vi publicerar nyheter och aktiviteter. Om du har några
idéer eller frågor du vill ställa till oss får du gärna kontakta oss.
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Tisdag 12 mars kl 18:00 (medlemsmöte och styrelsemöte)
Tisdag 19 mars kl 18:00 (OBS! årsmöte)
Tisdag 9 april kl 18:00 (styrelsemöte)
Tisdag 14 maj kl 18:00 (medlemsmöte)
Tisdag 4 juni kl 18:00 (styrelsemöte)

Följande datum har vi i studiecirkeln:
Onsdag 27 mars, 18:30
Onsdag 17 april 18:30
Onsdag 8 maj 18:30
Onsdag 29 maj 18:30

