Aktiviteter i SF Albertslund i valgkampen op til kommunal- og regionsvalget 21. november 2017

”Kandidater til kaffe”. Vivi (SF), Danni (DF), Dennis (R) og Michael (LA) tilbyder besøg til kaffen.
Køres via FB hele valgkamp perioden
Lørdag 28. oktober kl. 11. Ophængning af plakater. Vi mødes i partilokalet – Hedemarksvej 2.
Vi bliver – foreløbigt - følgende: Leif, Mehmet, Birgit, Else, Vivi, Bülent og Jørgen S. og gerne flere!
Nina og Søren sætter op på cykelstier. Vi opdeler i hold – hver med bil og stige. Vi skal have ca. 300
plakater sat op!
Søndag 29. oktober kl. 9.30 Løb og snak om valget. Morgenløbetur med start ved Naturcenter
Herstedhøje.
Birgit Hauer (SF) kender en god rute i Vestskoven og giver en kop te / kaffe efter turen. Vi kan tage
5 eller 7 km rundt om Haakonsøen alt efter energien hos dem, der møder op. Forventes
gennemført også de følgende søndage.

Mandag 30. oktober er der Lorrys live-debat på Albertslund bibliotek. De planlægger valgfest for
hele byen med flere aktiviteter fra kl. 14-17, hvor debatten vil foregå kl. 15-16 og blive sendt live på
Lorry-kanalen og et resume af debatten vil blive gengivet i aftenudsendelsen kl. 19.30.
Leif deltager i panelet. Else sørger for balloner, badges og vindmøller. Vi skal gerne være mange
SF’ere!
Torsdag 2. november 19.30 – 21. Herstedlund skole – arr. af skolebestyrelsen – om Skolepolitik.
Vivi er paneldeltager
Torsdag 2. november 19.00 – 20.30. Albertslund Unge Center – Liljens kvt. 2. Valarrangement
arrangeret af AUC. Birgit deltager. Torsdag 2. november 19.30 – 21. Herstedlund skole – arr. af
skolebestyrelsen – om Skolepolitik. Vivi er paneldeltager

Fredag den 3. november kl. 9.00-11.00 – Debat på NEXT – Albertslund Gymnasium. Leif deltager

Fredag 3. november Rød café kl. 17.30 på Birkelundgård.
Vi har inviteret Nina Tejs Jørring, overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien og
familieterapeut.Nina fortæller om sine erfaringer med at hjælpe familier med svære psykiatriske
problemer.
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Vi bestiller take-away til fællesspisning. Pris 80 kr. Børn gratis. Studerende og lærlinge 40 kr.
Arrangeret af SF Albertslund og åben for alle
Lørdag 4. november kl. 10-14 uddeling af SF-flyers m.m. i Albertslund centeret. Fokus på ”Det
grønne”. Leif er ansvarlig. Serdal Benli deltager.
Derudover deltager vi den 4.11. også i Kvinderådets kampagne ”Stem flere kvinder ind”, hvor vi
uddeler tværpolitisk materiale. – Birgit er tovholder. Derudover deltager: Diana Vang, Alternativet,
Marianne Ramberg Burchall, Socialdemokratiet, Susanne Storm Lind, Socialdemokratiet, Tina
Graugaard, Det Konservative Folkeparti og Vivi Nør Jacobsen, Socialistisk Folkeparti
Onsdag 8. november kl. 18 – 20. Spis pizza med dine lokale kandidater fra Albertslund øst for
Herstedøstervej. Vi ses hos Mr. Pizza i Trippendalscenteret. Mød Marianne Burchall (S), Lars
Gravgaard Hansen (K), Jørgen Nyborg Andreassen (V), Glyn Steven Hansen (DF) og Birgit Hauer (SF)
Torsdag den 9. november kl. 10.00 til 11.30 Eleverne i Udskolingen på Egelundskolen inviterer alle
partier i byrådet til vælgermøde i børnehøjde. Afholdes i kantinen på Egelundskolen. Mehmet
deltager

Torsdag 9. november kl. 17-19. Albertslund Nord / Albertslund boligsociale Center inviterer til
valgdebat i Café Rødhætten i beboerhuset i Bækgården 17. Birgit deltager.

Torsdag den 9. november kl. 19.30. Vælgermøder i Herstedvester Forsamlingshus. Leif deltager.

Lørdag 11. november kl. 10-14 uddeling af SF-flyers m.m. i Albertslund centeret. Fokus
på ”Sundhed” Birgit er ansvarlig. Holger K. Nielsen kommer kl. 11. Peter Westermann har tilbudt at
komme som regionskandidat.
Søndag den 12.11. kl. 19.00. Vælgermøder i Hedemarkens Festsal. Birgit deltager.

Onsdag 15. november kl. 18 – 20. Spis pizza med dine lokale kandidater fra Albertslund øst for
Herstedøstervej. Vi ses hos Mr. Pizza i Trippendalscenteret. Mød Marianne Burchall (S), Lars
Gravgaard Hansen (K), Jørgen Nyborg Andreassen (V), Glyn Steven Hansen (DF) og Birgit Hauer (SF)
Lørdag 18. november kl. 10-14 uddeling af SF-flyers m.m. i Albertslund centeret, Fokus på ”Børn
og skole” Vivi er ansvarlig.
Mandag 20. november kl. 6.30 ved stationen. Uddeling af æbler med SF logo og flyers.
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Mandag 20. november fra kl. 17 Ekstra Bladet arrangerer debat om integration et sted i
Albertslund. De har allieret sig med bydelsmødrene ud fra en tro på, at det hele rykker sig, når
kvinderne rykker. Debatten tager udgangspunkt i bydelsmødrenes arbejde og i de udfordringer,
som de synes er væsentlige.
Debatten forventes at vare 1 ½ time og sendes live på ekstrabladet.dk. Der kommer foromtale og
opfølgning i avisen.
Steen Christiansen (A), Leif, Pedersen (SF), Danni Olsen (DF), Brian Palmund (V) og Helge Bo Jensen
(Ø) er inviteret.
Tirsdag 21. november VALGDAG. Der kan stemmes fra kl. 08:00 til 20:00
After Party på valgdagen – nærmere oplysninger følger
Onsdag den 22. november – fintælling af stemmer
22. november – 29. november – Plakater tages ned.

Senest opdateret den 30. oktober 2017 /Else
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