
   

          # Kampanjnytt 

 Nyhetsbrev nr 10 maj 2022 
________________________________________________________________________________ 
Nyhetsbrevet riktas till ordförande och andra förtroendevalda i föreningar inom PRO Stockholms län. 
Vi uppmanar er till att sprida informationen vidare till andra som berörs i din förening!  
Nyhetsbrevet finns att läsa i bifogad pdf och wordfil. Länkade dokument finns även att hämta under 

respektive nyhetsbrev under fliken Förtroendevald via Distrikt Stockholms län - PRO 

 

Nu laddar vi för nästa steg i kampanjen, torsdagen den 19 maj. Vi är ”taggade” efter 
den lyckade starten den 4 maj då bilar tutade för högre pension, förbipasserande 
gjorde tummen upp för våra texter på plakat och många skrev på våra namnlistor för 
våra frågor inför valet: en högre pension, en bättre äldreomsorg och en tandvård som 
vi har råd med. Vi som deltog den 4 maj och på Seniordagen i Kungsträdgården den 
10 maj vet att våra frågor verkligen stöds av många stockholmare. Så alla som kan 
vara med i nästa omgång, den 19 maj, häng med! Då blir det även en förändring i tid 
under dagen. Läs mer nedan. 

 
# Ni som vill vara med den här gången – beställ material 
 
Ni som missade kampanjstarten har nu chansen att vara med den 19 maj. 
Material som banderoller och plakat kan ni få levererade via Curre Hansson. 
Ring och beställ av Curre, helst via sms, telefon 0768-26 50 53. 
 

# Ny tid: Vi kampanjar eftermiddag klockan 15.30-17.30 
 
Den här gången rekommenderar vi att ni kör kampanjen mellan klockan 15.30 
och 17.30, den 19 maj. Det är en bra tid, när många rör sig utomhus, på väg 
från/till skola, jobb och aktiviteter. Det är bra om vi kan stå två hela timmar 
men 90 minuter är helt OK. Ta gärna med fika. Det är också bra om vi är några 
fler så vi kan bytas. 
 

# Vi står utanför tågstationer och på broar 
 
Det blir som förra gången: Vi står med de plakat och banderoller som ni fick 
förra gången, vid olika trafikpunkter runt om i länet.  

 

https://pro.se/distrikt/distrikt-stockholms-lan.html


# Vi håller kontakten 

 
Ledamöter i styrelsen har fortlöpande kontakt med er föreningsordförande. 
Om du undrar över något kontakta gärna den styrelseledamot som är 
kontaktperson för din förening. 
 
# Kontakta lokala media  
 
Vi vill gärna synas i media också förstås, och uppmanar er därför igen kontakta 
era lokala tidningar, radio och tv för att berätta om vår spännande kampanj. 
Vår distriktsordförande, Curre Hansson, tar kontakt med riksmedia. 
 
# Vi efterlyser bilder från aktionerna 
 
Tack igen för era fina bilder som strömmade in. Fortsätt och ta bilder av 
aktionerna, den här gången även bilder av en eller flera som stannar och vill 
prata eller skriva under en namnlista. En sorts ”vimmelbild” helt enkelt. Vi 
kommer att använda bilder till distriktets hemsida och till vår sida på Facebook.  
Maila 1-3 bilder till Ragnvi Svärd, ragnvi.svard@stockholm.pro.se 
 

 
 
# Vi vill veta hur kampanjen avlöper 
 
Vi är nyfikna på hur kampanjen avlöper, vi önskar både ris och ros. Hör av er till 
Curre. Ni får också höra av er till honom om det är något problem eller frågor 
tel eller sms 0768-26 50 53, e-post tis.hansson@gmail.com 
 
Lycka till i kampanjen! 
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