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Ännu en vecka av kampanjarbete kommer till sitt slut, och vilka resultat vi ser!
Sedan början av vårt kampanjande ligger vi uppe i nästan 1500 samtal. Vi leder i
antal knackningar inom länet! Bra jobbat av alla som varit ute och outtröttligt knackat
dörrar. Nu jobbar vi ännu hårdare för att nå samtalsmålen!
Onsdag den 18 maj har vi en speciell knackning i kombination med statsrådsbesök. Vi
knackar tillsammans med finansmarknadsminister Max Elger. Följ med och knacka du
också! Samling kl. 15 vid Solhemsvägen, Västerhaninge. Kontakt: Göran Svensson
Medlemsmöte med tips och pepp!
Vi får ytterligare ett kul besök, på medlemsmötet den 19 maj. Anna-Karin Grenninger,
valgeneral för distriktet, besöker oss. Anna-Karin kommer berätta om den regionala valrörelsen
och ge oss värdefulla tips för att få bästa möjliga resultat av våra knackningar!
Mötet är kl. 18:30 i Skärgårdssalen, kommunhuset. Efteråt går vi ut tillsammans och knackar,
varmt välkomna! För den som är intresserad av partidistriktets kampanjschema finns det här:
https://socialdemokraternaistockholm.se/

För den som ännu inte laddat ner Ecanvasser Walk till mobilen, gör det! Ecanvasser
Walk-appen ska vi härmed använda när vi knackar dörr. Appen kommer hjälpa oss
att skapa egna kartor och registrera våra samtal smidigare. Gå in på Rosen för alla,
för information om Ecanvasser Walk och andra bra tips: https://rosenforalla.se/
Den gångna veckans kampanjande
# En knackning under en solig eftermiddag i Vega resulterade i 41 samtal
# Vi hade även en bra knackning i Norra Söderby som ledde till 47 samtal
# I Vendelsö genererade en knackning 34 goda samtal
Kommande aktiviteter
# Måndag den 16 maj, knackning i Vendelsö. Samling kl. 13 på Lyckebyhallens parkering.
# Samma dag knackar vi i Jordbro. Samling kl. 17 vid pendeltågsstationen. Kontakt: Maria
Fägersten
# Tisdag den 17 maj, dörrknackning i Brandbergen. Samling kl. 10 vid Lodjurets gata.
Kontakt: Göran Svensson
# Samma dag knackar vi dörrar i Norra Söderby. Samling kl. 17 vid Ica Maxi/Systembolaget.
Kontakt: Roja Isaksson
# Lördag 21 maj, dörrknackning i Handen. Samling kl. 13 vid Örnens väg. Kontakt: Marja
Väisänen
# Söndag 22 maj, dörrknackning i Västerhaninge. Samling kl. 15 vid Ribby Allé. Kontakt:
Göran Svensson.
S-Haninge på internet
Kom även ihåg att följa Socialdemokraterna i Haninge på Facebook och kolla in vår webbsida, för
fler uppdateringar. För flygblad och annat kampanjmaterial, kontakta ombudsman Marcus Karlén
(marcus.karlen@socialdemokraterna.se) eller besök partiexpeditionen (Handenterminalen 4, Plan 9).
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

