
LO-distriktet i Norra Sverige
LO-distriktet i Mellersta Norrland

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Bjuder in alla medlemmar under 30 år till en digital valinformation på 
ca.30 min där vi pratar om hur det går till i vallokalen, 
vilka val det är vi ska välja till, 
skillnaden mellan kommun, region och riksdag, 
hur rösterna behandlas och hur stor påverkan din röst verkligen har.

30 AUGUSTI KL.10.00

7 SEPTEMBER 17.30

5 anledningar att gå och rösta
•Rätten att rösta har inte alltid varit självklar
•Grundstenen i en stabil demokrati är att faktiskt använda sin röst och gå 
till vallokalen.
•Att rösta är ett sätt att ta ställning i de frågor du bryr dig om
•Om vi inte röstar får vi beslutsfattare som inte representerar oss
•Valet påverkar både dig och andra

Använd din rättighet!

Arbetarrörelsens kärna handlar om jämlikhet vilket är tätt kopplat till det 
demokratiska samhället. Rätten av organisera sig, yttrandefrihet och likhet 
inför lagen. Fackföreningsrörelsen är demokratins katalysator och därför 
antidemokratiska krafters stora motståndare.

VARFÖR SKA JAG RÖSTA?!



Målgrupp
Fackliga medlemmar i LO-förbunden 18-30 år.

Plats Tid Datum
Digitalt via Microsoft Teams.
30 augusti kl.10.00-10.30
7 september kl.17.30-18.00

Anmälan
Du anmäler dig via QR-kod eller länk. Efter anmälan kommer en länk skickas ut 
till teams mötet.
Kostnadsfritt, ingen ersättning utgår.

Sista anmälningsdag är den 17 augusti. Klicka här för anmälan

Kontakt
Emelie Grannas emelie.grannas@lo.se
Melissa Almén melissa.almén@lo.se
John Sandberg Haltuu john.sandberg@lo.se
Hanna Sundqvist hanna.sundqvist@lo.se

LO och våra lokala fackförbund från Norrbotten i norr till Gävleborg och 
Dalarna i söder erbjuder nu två informationstillfällen på ca.30 min.
Vi gör det här i syfte att unga fackliga medlemmar ska får mer 
kunskap om hur ett val går till.
Tid kommer också finnas för att ställa frågor.

Det är en viktig fråga för fackföreningsrörelsen att vi har en fortsatt stark 
demokrati i Sverige.

Anmälan via QR-kod

Vad händer i vallokalen?
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