
Vänsterpartiet Hägersten Verksamhetsberättelse 
för år 2021
Inledning 
Hela det gångna verksamhetsåret präglades av pandemin, med kraftiga 
begränsningar i möjligheterna att ordna fysiska träffar och möten. Det har 
dock inte resulterat i minskad aktivitet i föreningen. Vi har regelbundet 
anordnat medlemsmöten och studiecirklar och har kommit igång med flera 
arbetsgrupper som har varit aktiva under året. Under året har vi fått rutin 
på att ställa om våra aktiviteter till digitalt eller ”digifysiskt” format. Vi har 
protesterat och demonstrerat mot marknadshyra och hjälpt Vänstern i 
Svenska Kyrkan till stora framgångar i kyrkovalet i Hägerstens 
församling. 

Styrelsen 
Årsmötet  den 31 januari 2021 valde nedanstående styrelse för år 2021
Ordförande:  Ann-Marie Strömberg och Henric Börefelt Axell
Ledamöter:  Amra Bajric

Aron Bengtegård
               Christina Turén (internfeministiskt ansvarig)
                  David Silva Parra
                   Erik Lindman Mata
                    Lotta Leon Wilde Wahl
                   Nora Björklund  (medlemsansvarig)
                    Thea Holmlund (kassör)
David har på grund av tidsbrist lämnat styrelsen under året. Amra har inte 
deltagit i styrelsearbetet. 

Övriga förtroendevalda
Nedanstående medlemmar i Vänsterpartiet Hägersten har haft uppdrag 
för Vänsterpartiet. 

Distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Storstockholm
Ann-Marie Strömberg Välfärdsutskottet
Christina Turén  Internfeministiska utskottet



Henric B Axell  Fackliga utskottet
Irene Wanland   Välfärdsutskottet
Alex Fuentes  Antirasistiska utskottet

Vänsterpartiets partistyrelse
Nooshi Dadgostar            partiordförande
Ali Esbati                          ledamot
Aron Etzler                       partisekreterare

Representantskapet Stockholms stad
Ordinarie ombud: Maja Bellem, Nora Björklund, Olle Lundberg, Pernilla 
Carlsson, Sune Nordström
Ersättare: Aron Bengtegård, Carita Stenbacka Tenezakis, Bengt Sundell, 
Christina Turén, Ann-Marie Strömberg 

Kommunfullmäktige  Stockholms stad (stadshusgruppen)
Amanda Cardell  Ledamot Stiftelsen Barnens Dag 
Björn Häll Kellerman Ersättare socialnämnden, Ersättare  
stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö
Ann Karlsson  Ledamot styrelsen för Stockholms Hamn AB
Ann-Marie Strömberg Ledamot stadsdelsnämnd Hägersten-Älvsjö
Rikard Warlenius Ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande 
trafiknämnden 

Regionfullmäktigegruppen i Region Stockholm (f.d. landstinget)
Jonas Lindberg  Ledamot regionfullmäktige, ledamot hälso- och     
sjukvårdsnämnden
Lina El Yafi  Ledamot regionfullmäktige, ersättare     
regionstyrelsen, ersättare trafiknämnden, ledamot tillväxt- och 
regionplanenämnden
Ann-Marie Strömberg Ersättare regionfullmäktige, vice ordförande 
tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen, ersättare 
samverkansrådet 

Vänsterpartiets Riksdagsgrupp
Nooshi Dadgostar                Ledamot
Ali Esbati                          Ledamot



Medlemsutveckling och kontakt med medlemmar
Under året har föreningens medlemsantal ökat med ca 75. Nya 
medlemmar får ett mejl anpassat för dem med information om bl.a. vår 
interna facebookgrupp och medlemsenkäten efter att de gått med i 
föreningen. Vi har under året arrangerat fyra möten för nya medlemmar. 
Under slutet av våren och början av hösten anordnade vi två grillkvällar 
för nya, som var välbesökta. I december och mars anordnades möten för 
nya medlemmar i föreningslokalen. Vi har även regelbundet haft 
ringstugor där vi kontaktat nya medlemmar för att välkomna dem och be 
dem fylla i vår medlemsenkät. Vissa ringstugor har vi haft innan ett möte 
för nya medlemmar för att informera om mötet. Ringstugor har lönat sig 
och de möten för nya som vi ringt runt till innan har också fler medlemmar 
deltagit på.  
Vi har under året fortsatt arbetet med medlemsenkäten som påbörjades 
föregående år. Enkäten är ett viktigt verktyg för organiserare att få 
kunskap om hur föreningens medlemmar är intresserade av att engagera 
sig. Vi har totalt fått in 183 svar på enkäten. Enkätsvaren har samlats in 
genom flera mejlutskick, poster i föreningens facebookgrupp och genom 
ringstugor där vi kontaktat nya medlemmar. Svaren har använts för att 
kontakta medlemmar som är intresserade av att vara aktiva. Till exempel 
inför att vi behövde medlemmar som kunde vara med och ta fram 
tidningen “Vänstern i Hägersten”, dela ut tidningen till hushåll i området 
och vara med på aktionerna mot marknadshyror. Detta har vi gjort genom 
att arrangera ringstugor där vi digitalt eller fysiskt sitter tillsammans och 
ringer medlemmar. Vi har varit en liten grupp på ca 3-5 personer som 
arbetat med organiseringsarbetet med ett mål om att bli fler. Hittills har det 
dock varit svårt att få fler medlemmar att delta på ringstugor. 
Förhoppningsvis blir det lättare att få medlemmar att vilja delta när vi 
närmar oss valet.  

Utåtriktad verksamhet
Under våren deltog vi aktivt i kampanjen mot marknadshyror. Vi deltog i 
nätverket Nej till marknadshyras nationella aktionsdag i april och 
arrangerade fyra miniprotester i Hägersten (Hägerstensåsen, Örnsberg, 
Axelsberg och Telefonplan). Vi arrangerade ett större torgmöte i 
Liljeholmen där lokala Hyresgästföreningen deltog och Kaya Åhlander 



spelade. Vi ordnade även flygbladsutdelningar i juni och en tältaktion i 
samband med föreningens sommaravslutning i Aspuddsparken. Många 
medlemmar deltog i aktionerna mot marknadshyror och vi fick under 
perioden många nya medlemmar. 
Tidningen “Vänstern i Hägersten” har delats ut vid tunnelbanestationer i 
området och i medlemmars egna portar. Vid två tillfällen har vi delvis 
använt oss av Postnord med varierande resultat. Vi behöver fortfarande 
bli fler som delar tidningen med är på god väg att bygga upp en 
utbildningsorganisation. 

Studiecirkel 
Med början på sommaren 2021 och fram till och med januari 2022 
ordnade föreningen en studiecirkel med avstamp i artiklar ur 
tankesmedjan Katalys bok Klass i Sverige. För de tillfällen som ägde rum 
under sommaren erhöll föreningen stöd från distriktets “Sommarfond”. 
Den i ansökan angivna andra studiecirkel, vilken skulle utgå från 
tankesmedjan Balans böcker De lönsamma och De effektiva, påbörjades 
men fick av schematekniska skäl inte luft under vingarna. Förhoppningen 
är att en sådan studiecirkel kan återupptas i ett senare skede. 
I och med avslutningen av Katalys-studiecirkeln, påbörjades arbetet med 
en studiecirkel kring politisk skönlitteratur. Styrelsens ansvariga ledamöter 
beslutade att det första tillfället skulle fokusera Ursula K. Le Guins De 
obesuttna och Thomas Mores Utopia. Studiecirkeln har dock, vid tiden för 
årsmötet, inte inletts. 

Pubkvällar
Två pubkvällar, en på Tre vänner i Midsommarkransen och en på Vår 
pizza i Aspudden har arrangerats. Båda tillfällena har gett möjlighet för 
medlemmar att träffas kravlöst och utan att det ska vara något uttalat 
politiskt syfte. Båda kvällarna har varit välbesökta och vad vi har uppfattat 
uppskattat bland medlemmarna.   

Arbetsgrupper
Kulturgruppen
Kulturgruppen startades upp under 2021 med syfte att dels titta närmare 
på kulturpolitik och dels att arrangera författarsamtal, föreläsningar och 



andra kulturarrangemang. På grund av att covid-restriktioner kommit och 
gått lite under året så har vi tyvärr inte kunnat arrangera några 
författarsamtal men det planeras för detta under året. Det vi däremot har 
lyckats göra är att ha en studiecirkel om kulturpolitik. Vi har läst texter av 
Arena Idé, Jonas Sjöstedt samt tittat närmare på Vänsterpartiets 
partiprogram och vad vi i detta säger angående kultur. Vi har även fått 
med oss Årstas partiförening på denna cirkel vilket har varit roligt. Vi 
hoppas naturligtvis att vi ska kunna utvecklas vidare under 2022.  

Klimatgruppen
Klimatgruppen har under det senaste året haft regelbundna möten 
ungefär en gång i månaden. Under året gick vi även samman med 
klimatengagerade medlemmar i Vänsterpartiet Älvsjö-Fruängen. Gruppen 
arrangerade under våren ett samtal online med Rikard Warlenius som 
sitter i kommunfullmäktige om Klimatpolitiken i Stockholms stad. Under 
tidig höst arrangerades även en föreläsning med Jens Holm om hans 
senaste bok Pandemin som möjlighet. Inför valrörelsen har gruppen tagit 
fram planer på en hel del utåtriktade aktiviteter som kan besökas av alla i 
Hägersten, bland annat kommer en träff om Solceller och energipolitik 
hållas i april och planer på en klimatfestival i Vinterviken har påbörjats. 
Förutom föreläsningar så har gruppen också haft en studiecirkel i 
Grundläggande Klimatkunskap, och några av gruppens medlemmar har 
deltagit i diskussioner kring förslag på klimat- och miljöprogrammet för V 
Stockholm. 

Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har under verksamhetsåret gjort fem nummer av 
“Vänstern i Hägersten” i samarbete med Zetkin Foundation, med följande 
huvudteman: 1 maj 2021, Marknadsskolan/Kyrkovalet, Kllimatpolitik, 8 
mars, 1 maj 2022/Allas välfärd. Andelen eget material har varierat, men 
vid varje nummer har åtminstone fyra-fem texter eller illustrationer varit 
lokalt producerade.
Kommunikationsgruppen har även haft diskussioner kring föreningens 
digitala närvaro och påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer för hur och 
när vi ska använda oss av sociala medier. 
I slutet av verksamhetsåret diskuterade gruppen även frågan om ett 
tydligare arbete med att få in stöd till föreningen med hjälp av “swish-



kampanjer”. Ett försök med “sponsrade inlägg” på Facebook har även 
genomförts för att öka aktiviteten på föreningens sida. 

Organiserargruppen
Se ovan om medlemsutveckling. 

Lokalpolitiska gruppen
Se separat rapport från lokalpolitiska gruppen och stadsdelsnämnden

Internfeministisk arbete i Vänsterparitet Hägersten 
Under året har styrelsen läst och diskuterat delar ur Internfeministisk 
handbok. Arbetet med att skriva en arbetsplan för det internfeministiska 
arbetet i partiföreningen är påbörjat under året. Arbetet med arbetsplanen 
beräknas vara klart under 2022.  

Föreningslokalen
Föreningslokalen kunde av på grund av pandemin inte nyttjas så mycket i 
början av verksamhetsåret men allt eftersom restriktionerna har lättat så 
har även lokalen använts mera. Bland det första som gjordes var en 
inventering av vad som finns i lokalen och även en utrensning av gammelt 
bös. Organiseringsgruppen har använt lokalen som en central hub vid 
några av ringstugorna och det har även varit möjligt att komma och hämta 
“Vänstern i Hägersten” i lokalen. Även studiecirklarna som har bedrivits 
har utgått från lokalen vid flera tillfällen. När kongressen var så satt 
Hägerstens delegation i våra lokaler under tre dagar då kongressen tyvärr 
hölls digitalt. Det har även ordnats fram nycklar till alla i styrelsen så att 
man kan komma in i lokalen när huset är öppet. 

Aktiviteter under året
31/1 Medlemsmöte inför distriktsårskonferensen
18/2 Möte för nya medlemmar
21/2 Möte om arbetsgrupper
23/2 Öppet möte med Tankesmedjan Balans
25/2 Möte om förtroendeuppdrag i föreningen’
14/3 Årsmöte
15/3 Medlemsmöte inför distriktsårskonferensen
17/3 Medlemsmöte inför distriktsårskonferensen
31/3 Öppet möte om gig-ekonomin



18/4 Protest mot marknadshyror 
21/4 Öppet möte om klimatarbetet i Stockholms stad
26/4 Medlemsmöte om distriktsårskonferensen
27/4 Medlemsmöte om kommunalpolitik i Stockholms stad
18/5 Gemensamt medlemsmöte med Älvsjö-Fruängen och Skärholmen 
om marknadshyra
29/5 Sko-demonstration för klimatet
5/6   Torgmöte mot marknadshyra
12/6 Grillning för nya medlemmar
19/6 Flygbladsutdelning mot marknadshyra
20/6 Flygbladsutdelning mot marknadshyra
20/6 Våravslutning 
22/8 Uppstartsgrillning inför hösten (även intro för nya)
21/9 Klimatsamtal med Jens Holm
31/10 Medlemsmöte inför kongressen
24/11 Pubkväll
7/12 Möte för nya 
12/12 Val av kongressombud
18/12 Julavslutning


