
 Välkommen på årskongress i Knivsta 15 april 

 Knivsta.Nu, som e�er valet är Sveriges näst största lokala par�  med 27,5 procent av rösterna i valet 
 2022 är värd för årets kongress  . 

 Kongressen i år är e� endagsevenemang med möjlighet �ll överna�ning och  mjukstart fredag den 14 
 april med pubkväll. 

 Mötet börjar lördag 15 april kl. 10.00 i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, alldeles in�ll Knivsta 
 sta�on. 

 Program 

 Fika från 9.30 

 10.00  Välkommen �ll Knivsta - kort  presenta�on 

 10.15  Varför lyckades många lokala par�er så bra i valet i höstas? Vad kan vi lära av dem? Docent 
 Anders Sannerstedt, Lunds universitet. Frågor och samtal om temat. Anders medverkar via zoom 

 11.30  Så ökade från fyra �ll nio mandat  i valet. Ma�lda Hübine�e, gruppledare för Knivsta.Nu och 
 ordförande i kommunstyrelsen i Knivsta. 

 12.30  Lunch på Adas Kolgrill 

 13.30  Så lyckades vi nå nästan 20 procent i regionvalet - opposi�onsrådet Robert Thunfors, 
 Sjukvårdspar�et i Västernorrland och ak�v i Timråpar�et. 

 15.00  Årsmöte med lokala par�ers nätverk. 

 16.00  Slut för idag - Möjlighet �ll kort sightseeing i Knivsta 



 Anmälan, kostnad, hotell 
 Anmälan senast fredag 17 mars �ll  lennart.lundberg@knivsta.nu 

 Ange ev. allergier och behov av hotellrum 

 Skriv om du önskar faktura eller betala in avgi�en på LPN:s bankgiro  447-7469. 

 Kongresskostnad  för en deltagare - 800 kronor 

 Två eller fler deltagare 500 kronor/person 

 Hotell  1150 kr enkelrum 1600 kr för dubbelrum 

 Frågor: Lennart Lundberg 0708-67 89 79  Lennart.lundberg@knivsta.nu  eller 

 Benny Engberg ordförande i LPN  tel 

 070-228 52 59  eller  engbergbenny@gmail.com 

 Hi�a �ll Knivsta 
 Knivsta ligger  47,8 km norr om Stockholm. Med tåg  tar  det 28 min. Välj SJ eller Mälartåg. 

 Från Uppsala och Arlanda tar resan 8 min med SL/UL-tåg. 

 Om du kommer med bil är det första avfarten eller Uppsala på E4.an eller första e�er Arlanda om du 
 kommer söderifrån. 

 Välkommen �ll Knivsta, Sveriges 
 yngsta kommun som i år fyller 20 
 år. 

 Läs mer om LPN på www.lokalapar�er.se 

mailto:lennart.lundberg@knivsta.nu
mailto:Lennart.lundberg@knivsta.nu
mailto:engbergbenny@gmail.com

