
EU i Södertälje 
Ditt nyhetsbrev om lokala EU-nyheter! 

God jul och gott nytt år! 

Om ca fem månader, den 26 maj, är det alltså EU-val. Då väljer 

vi svenska medborgare och EU-medborgare som bor i Sverige 

vilka 21 personer som under de kommande fem åren ska  

representera oss i Europaparlamentet. Därför finns nu  

kampanjen ”den här gången röstar jag” som gör att DU kan 

sprida vikten av att rösta i valet och samtidigt be dina vänner att 

göra detsamma via sociala medier. Du kan också engagera dig 

online eller aktivt delta i fysiska arrangemang!  
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KONTAKTA OSS! 
Europa direkt Södertälje 
Adress 

Södertälje stadshus 

Campusgatan 26 Södertälje 

Telefon 

08– 523 023 25 

Mail  

europadirekt@sodertalje.se 

Hemsida 

sodertalje.se/europadirekt  

Följ oss på sociala medier: 

Den här gången röstar jag 

Vi vill tacka er alla för i år. Det har varit ett händelserikt 2018, med långa 

brexitförhandlingar, överträdelseförfaranden gentemot de EU-länder som 

gör inte följer unionens värderingar, en ny klimatstrategi som antagits och 

mycket mer. Här i Södertälje har vi diskuterat om mat, klimat, minoriteter, 

haft panelsamtal mellan europaparlamentariker och hållit i olika  

workshops. Vi ser fram emot att möte er alla igen under 2019, med tema 

valår. Men för nu önskar vi er en härlig jul och ett gott nytt år!  

Vill du vara med i vår podcast? 
Vi behöver hjälp från er, Södertäljebor, för att fylla på våra avsnitt med  

personliga berättelser med en lokal förankring. Kortfattat kan sägas att varje 

avsnitt har ett tema och varje avsnitt kommer ligga på ungefär 20-30  

minuter. Inslaget med den personliga berättelsen kommer vara ca 10 min av 

den totala tiden. Så har du eller någon du känner ca 30-60 minuter att  

avvara för att prata om EU och mat så skicka ett mail till oss så får ni veta mer  

Utbildning: EU i 

framtiden 
En genomgång för nya förtroendevalda,  

tjänstemän och politiker i Södertälje om EU i 

framtiden. Sal: Dirigenten, den 30 januari, 

klockan 12-13. Anmäl dig senast den 23 januari 

http://www.sodertalje.se/europadirekt
https://twitter.com/EDICSodertalje
https://www.facebook.com/EuropaDirektSodertalje/

