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Nu nærmer vi os den 21. november, hvor vi skal til stemmeurnerne og sætte vores
x'er ved kommunal- og regionsrådsvalget. Herunder kan I se LO Hovedstadens
aktiviteter i forbindelse med valget:

Regionsrådsvalgmøde i Herlev
Kom med den 9. november kl. 16:30 19:00 på Herlev Hospital, når vi holder
dialogmøde med en række af de
regionsrådspolitikere, som i dagligdagen
har ansvaret for et samlet budget på
cirka 40 milliarder og mere end 40.000
ansatte.
I det politiske panel sidder Lars Gaardhøj
(A), Anne Ehrenreich (V), Marianne
Frederik (Ø), Karin Friis Bach (B) og Kenn
Patrick Petersson (Å).
Der vil være rig mulighed for at stille
direkte spørgsmål til politikerne om
f.eks. sundhed, vækst, innovation, trafik
og miljø.

Praktisk:
Mødet afholdes i den store mødesal i
forhallen på Herlev Hospital. Der bliver
serveret et let måltid mad under mødet.

Tilmelding til lo@lohovedstaden.dk mrk:
'Valgmøde Herlev' senest fredag den 3.
november.

Kommunalvalg - København
7. november kl. 18:30 - 20:30 holder vi
valgmøde hos LO Hovedstaden med
fokus på Københavns Kommune. Vi
zoomer ind på 5 temaer, som vi gerne vil
have på dagsordenen: Udlicitering,
klausuler, tillid til den enkelte borger, gode
rammevilkår for erhvervslivet og respekt
for kommunale medarbejdere.
Du kan møde Frank Jensen (A), Sisse
Marie Welling (F), Ninna Hedeager Olsen
(Ø) og Niko Grünfeldt (Å) og spørge ind til
de emner, som er vigtige for dig.
Praktisk:
Mødet afholdes hos LO Hovedstaden,
Rund sal, Svend Aukens Plads 11, 2300
København S. Der bliver serveret lidt mad
og drikkevarer under mødet, som også
livestreames på LO Hovedstadens
Facebookside. Dørene åbner kl. 18.
Tilmelding er nødvendig - senest 3.
november:
https://lohovedstaden.nemtilmeld.dk/27/

Tjek din lokalpolitiker
Som optakt til kommunal- og
regionrådsvalget har LO Hovedstaden
spurgt kandidaterne i de 28 kommuner,
som sektionen dækker, hvordan de
forholder sig til de 5 temaer: Udlicitering,
klausuler, tillid til den enkelte borger, gode
rammevilkår for erhvervslivet og respekt

for kommunale medarbejdere. Næsten
600 har allerede svaret og der kommer
flere til. Du kan gå ind og tjekke svarerne
på:
http://lohovedstaden.dk/tjek-dinlokalpolitiker
Hver uge stiller vi skarpt på et nyt tema på
Facebook. Til hvert tema er knyttet en kort
video, som behandler emnet. Mange af jer
har allerede delt og liket - tak for det! Du
kan se mere her:
https://www.facebook.com/LOHovedstade
n/
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