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# Tack för en lyckad kampanj! 
 
Tack för en lyckad kampanj!  
 

 

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


-Det var positivt, många gjorde tummen upp när de läste på skyltarna! Man 

märkte verkligen att de läste på skyltarna. En del yngre tog bilder och frågade 

om de fick lägga ut på sociala medier, säger Britta Kärnström, PRO Östermalm.   

Hon stod med sin grupp utanför Tekniska Högskolan med skyltar (bilden ovan). 

-Det var lyckat, säger Bosse Johansson, PRO Jakobsberg. Det var många som 

gjorde tummen upp, särskilt de yngre och äldre. Vi hade också samtal med 

några som vi sedan kommer att ringa upp. Yngre som passerade stannade och 

fotograferade oss. 

PRO:arna i Jakobsberg stod med skyltar vid tågstationen. I Barkarby visade de 
upp en stor banderoll. 
 
(OBS. Fler bilder kommer att läggas ut på vår hemsida. Se under fliken 
Förtroendevald.) 
 
Nu vet vi att vi kan väcka opinion hos stockholmarna för att sätta äldrefrågorna 
högt upp på den politiska agendan.  
 
Vi ses igen den 19 maj då vi fortsätter kampanjen. Du som ännu inte är med, 
kom med i kampanjen om våra viktiga frågor inför valet:  

• Höj pensionen 

• En bättre äldreomsorg och sjukvård 

• En tandvård som vi har råd med 

Anmäl dig till Curre Hansson, tel 0768-26 50 53, e-post tis.hansson@gmail.com 
 
Än en gång tack för ditt mod för att du ställer upp i kampanjen. För mig är det 
alltid lite pirrigt inför sådana här manifestationer Men det känns ofta “jäkligt” 
bra efteråt att vi är så många, att vi märks och syns för alla pendlare på 
morgonen.  Nu skapar vi opinion för våra frågor.  Vi laddar batterierna igen 
inför den 19 maj, hälsar Curre Hansson. 
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