
EU i Södertälje 
Ditt nyhetsbrev om lokala EU-nyheter! 

Valkampanjen: Den här gången röstar jag 

Om mindre än åtta 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 kam-

panjen ”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!  

Mer om hur du kan gå med i kampanjen hittar du här. 

November 2018 

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: 

EU årsresumé—Hur kan du påverka? 

EVENEMANG Till årets sista evenemang har vi 

bjudit in Stockholmsregionens Europakontor för att 

samtala kring deras påverkansarbete i några av 

årets aktuella frågor i Bryssel. Dessutom kommer 

eventet innehålla information om hur vi som EU-

medborgare kan påverka EU. Evenemanget är  

kostnadsfritt och vi bjuder på sopplunch och  

lussebulle. Mer information kan du hitta här. 

Vill du vara med i vår podcast? 

Var Södertälje stadshus, 

Lokal: Demokratin, plan 1 
 

När Torsdagen 13 december  
klockan 12:00 - 13:00 

 
Anmälan: Senast den  
6 december till 
europadirekt@sodertalje.se  

Vi behöver hjälp från er, Södertäljebor, för att fylla på våra poddavsnitt med 

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

poddavsnitt 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 av-

vara för att prata om antingren EU och minoriteter eller EU och mat så 

skicka ett mail till oss så får ni veta mer information.  
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