
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.
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Vårt kampanjarbete går som tåget! Nu ligger vi uppe i 1860                
samtal sedan början av kampanjandet. Vi har även rekryterat 15 nya                 
medlemmar, bra jobbat!

Samtalstävling 23/5-11/6
Den 23 maj är också starten för partidistriktets samtalstävling. Arbetarekommunerna tävlar 
om vem som registrerar in flest samtal i Ecanvasser fram till 11/6. Vi räknar samtal procentuellt 
utifrån antalet medlemmar för att avgöra en vinnare, så alla medlemmar har chans att vinna. 

Och vad vinner man i denna tävling? Jo, ett dörrknack  med partistyrelsens expedition på       
aktionsdagen den 13/6. Samt ett firande på sociala medier. Nu ser vi till att registrera massor 
med samtal i Ecanvasser och ta hem vinsten till Haninge!

Dörrknackning med ministerbesök
Under onsdagen hade vi en knackning med speciellt besök.                                               
Finansmarknadsminister Max Elger kom till Solhemsvägen i Västerhaninge för att 
knacka med oss!  Knackningen resulterade i 34 härliga samtal!

Den gångna veckans kampanj
# Under måndagen hade vi en knackeftermiddag i Vendelsö där vi hade 52 samtal
# I Tungelsta genererade en kvällsknackning 33 samtal
# Samma kväll var ett stort gäng ute i Handen och hade många bra samtal

Kommande aktiviteter
# Tisdag 24 maj är det knack i Västerhaninge. Samling kl. 14 vid Ribby Allé. Kontakt: Göran 
Svensson
# Onsdag 25 maj knackar vi Jordbro. Samling kl. 16 vid Jordbro pendeltågsstation.       
Kontakt: Maria Fägersten
# Torsdag 26 maj är det knack i Västerhaninge. Samling kl. 15:30 vid Din Mat. Kontakt: Per-
Åke Thall
# Samma dag knackar vi i Handen. Samling kl 16:30 vid Vallavägen. Kontakt:                      
Göran Svensson
# Fredag 27 maj har vi ett torgmöte i Brandbergen mellan kl. 16 och 18. Samling Ica i 
Brandbergen Centrum.
# Lördag 28 maj är det knack i Vega. Samling kl. 14 på parkeringen norr om Mio. Kontakt: 
Göran Svensson.
# Söndag 29 maj knackar vi i Jordbro. Samling kl. 12 vid Jordbro centrum. Kontakt Annett 
Haaf

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

Nationell aktionsdag 23/5
Den 23 maj är det nationell aktionsdag, med tema skola. Skolan ska vara en plats för kunskap, 
häng med oss och knacka för en bättre skola! Vi har två knackningar under dagen, följ med på 
den som passar dig bäst. Den första knackningen är i Vendelsö, samling kl. 13 på Svartbäcks-
skolans parkering. Kontakt: Anita Övelius. Den andra knackningen är i Jordbro, samling kl. 15 
vid pendeltågstationen. Kontakt: Maria Fägersten


