En av frågorna som verkligen har engagerat Västerhaningeföreningen är AKKA vårdcentral. Sjukvården är något som angår alla
invånare och den är ett viktigt steg i vårt mål att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden! Oavsett vem man är och var
man bor ska man ha rätt vård, på rätt plats. AKKA vårdcentral har länge haft stora problem med bristande patientsäkerhet som skapar
en otrygg situation för de boende i Västerhaninge och Muskö. Dörrknackningarna som vi har gjort runt om Västerhaninge har lett till
intressanta samtal med flera invånare.

Valutgåva 20220506
Nu är det nypremiär för Socialdemokraten. Ett nyhetsbrev fullt av pepp och nyheter i den kommande
valrörelsen. Nu är vi 127 dagar ifrån valet och det känns verkligen att valrörelsen är igång på riktigt!
Första maj - Alla folks frihet
Vi har firat första maj, för jämlikhet och solidaritet i Haninge. Tillsammans gick vi i
demonstrationståg genom Handen i strålande väder, innan samling och tal i kulturhuset.
Knackeliknack - trevliga samtal ingår!
I våra knackningar ska vi använda oss av appen Ecanvasser Walk, för att använda kartor och
dokumentera samtal på ett smidigare sätt. Med Ecanvasser Walk får vi även ett enhetligare sätt att arbeta. Via Rosen för alla finns länk till Ecanvasser och annan nyttig information:
https://rosenforalla.se/
Ett exempel på en fråga som engagerat Västerhaningeföreningen är AKKA vårdcentral.
Sjukvården är något som angår alla invånare och den är ett viktigt steg i vårt mål att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden! Oavsett vem man är och var man bor ska
man få rätt vård, på rätt plats. AKKA vårdcentral har länge haft stora problem med bristande
patientsäkerhet som skapar en otrygg situation för de boende i Västerhaninge och Muskö.
Dörrknackningarna som varit runt om Västerhaninge har lett till intressanta samtal med flera
invånare om AKKA.
Den gångna veckans kampanj
# I Norra Söderby genererade en knackning 71 goda samtal. Heja!
# I Jordbro hade vi också en bra knackning med härliga samtal.
# Under dörrknackningen i Västerhaninge hade våra knackare stor framgång när de 		
talade med folk om vårdfrågorna och engagemanget ledde till 31 samtal. 		

Kommande aktiviteter
# Lördag den 7 maj, flygbladsutdelning i Västerhaninge. Samling vid Din Mat i Åby kl. 11.
Kontakt: Birgitta Malm Pettersson
# Samma dag är det dörrknackning i Västerhaninge, start kl. 13 och samling vid Din Mat.
Kontakt: Per-Åke Thall
# På söndag är det två knackningar i Vega, en med start kl. 11 och en kl. 15. Samling vid
Barents Torg. Kontakt: Göran Svensson
# Tisdag 10 maj, dörrknackning i Jordbro. Samling vid pendeltågsstationen kl. 17. Kontakt: Maria Fägersten
# Torsdag 12 maj, dörrknackning i Västerhaninge. Samling vid AKKA vårdcentral kl. 15.
Kontakt: Per-Åke Thall.
# Fredag 13 maj, flygbladsutdelning i Västerhaninge. Samling vid Coop kl. 15:30. Kontakt: Birgitta Malm Pettersson.
S-Haninge på internet
Kom även ihåg att följa Socialdemokraterna i Haninge på Facebook och kolla in vår webbsida, för
fler uppdateringar. Vi hoppas att så många av er som möjligt hänger med oss ut i den kommande
veckan för att prata med Haningebor. För flygblad och annat kampanjmaterial, kontakta Marcus
Karlén (marcus.karlen@socialdemokraterna.se). Vi ses ute i kampanjandet!
Länk till S-Haninge hemsida: https://socialdemokraternahaninge.se/
Länk till S-Haninge facebooksida: https://www.facebook.com/search/top?q=socialdemokraterna%20i%20haninge

