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Vi vill ha DIG till Bergsbyns S-förening!

Ibland får man stora skor att fylla. 
Sällan har det väl känts mer påtag-
ligt än när jag för en dryg månad 
sedan valdes till Ordförande i 
Bergsbyns S-förening. Redan när 
jag växte upp i mamma och pappas 
radhus på Bodgatan så var politik 
i Bergsbyn synonymt med Harriet 
Classon. Även om det för mig mer 
var synonymt med Jonas Classons 
mamma.

Harriet och övriga Socialdemokra-
ter som varit verksamma i Bergsbyn 
har gjort otroligt mycket för Byn 
och människorna som bor här. Det 
är därför med stor ödmjukhet jag 
tar på mig uppdraget att föra arvet 
vidare. 

Jag hoppas också att föryngringen 
på ordförandeplats inte slutar där. 
Dels kan man väl som nyfyllda 40 
knappast klassas som ung längre, 
men sen borde det finnas många 
fler som kan hjälpa till.

Mina föräldrar flyttade från Bergs-
byn för ganska många år sedan nu 
och mina generationskamraters 
föräldrar är till stora delar också 
utflugna. I deras ställe har nya 
barnfamiljer flyttat in, som bruk-
ligt i Bergsbyn. Byn har alltid varit 
en plats där man bildar familj och  
familjen har alltid varit i fokus. 
Dessutom har många av oss ”barn” 
flyttat tillbaka hem. 

Därför finns det ett stort underlag 
av människor som skulle kunna 
vara med oss att föra Socialdemo-
kraterna och Bergsbyn framåt!

Delar du våra värderingar kring 
solidaritet, rättvisa och jämlikhet så 
tycker jag att du ska höra av dig och 
bli medlem hos oss. 

Vi behöver din hjälp och vi kan 
erbjuda en unik möjlighet att kunna 
påverka vår egen och våra barns 
framtid i Bergsbyn och Skellefteå.

/Magnus Nilsson
S- föreningens ordförande
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Rösta i valet till Europa-
parlamentet den 26:e maj! - 
Din röst gör skillnad!

Det finns dock många som fortfa-
rande är skeptiska och det många 
gånger, på goda grunder. För vi 
står inför ett antal utmaningar 
inom EU-samarbetet såsom hö-
gerextremism och högerpopulism 
på frammarsch, hotade grundläg-
gande demokratiska principer, en 
arbetsmarknad där vi inte kommer 
till rätta med oschysst konkurrens, 
social dumpning och en skenande 
ojämlikhet, för att nämna några.

Vi Socialdemokrater går till val på 
och kommer att arbeta för ett EU 
där alla ges grundläggande mänsk-
liga och demokratiska rättigheter 
och där verktyg och mekanismer 
tas fram för att motverka en ode-
mokratisk utveckling i medlemslän-
derna. Vi vill också se trygga och 
schyssta jobb, där svenska lagar och 
avtal gäller för alla som jobbar på 
svensk arbetsmarknad. 

Utöver det vill vi att EU antar en 
ny arbetsmiljöstrategi med målet 
att minska den arbetsrelaterade 
ohälsan och en tydlig nollvision 
för dödsolyckor i arbetet. Vi tycker 
dessutom att det är dags att bryta 
med åtstramningspolitiken för 
att istället investera i ett socialt, 
ekologist och ekonomiskt hållbart 
Europa.

Jag vill här också lyfta några per-
sonliga favoriter bland alla fantas-
tiska kandidater för partiet. På plats 
två på listan finns Johan Daniels-
son, LO:s kandidat, en person med 
utmärkta kunskaper, insikter och 
ett enormt engagemang för frågor 
som rör EU:s arbetsmarknad. På 
plats fyra finns Erik Bergqvist, 
Skogslänens kandidat som har ett 
stort intresse för regionalpolitik och 
en djup förståelse för de utma-
ningar som finns i de glesbefolkade 
delarna av vårt land och övriga 
Europa.

Vill slutligen uppmana er alla att 
gå och rösta i Valet till Europapar-
lamentet oavsett om du är positiv 
eller skeptisk/kritisk till EU. Detta 
val handlar inte om huruvida vi 
ska vara med i EU eller inte. Det 
handlar om att ta ställning till vilket 
EU vi vill bo, arbeta, leva i, men 
också vilket Europa vi överlämnar 
till kommande generationer.

Vasilios Papoutsis
Förtroendevald för Socialdemokraterna 

och LO/Transportarbetareförbundet

Vi svenskar har sedan EU-inträdet aldrig varit så positivt inställda 
till EU som nu. För vissa har det senaste tidens kaos i samband 
med Brexit kanske varit avskräckande. Andra kanske sett hur EU 
för oss betytt tillväxt och arbetstillfällen. Även insikten av behovet 
att gemensamt inom EU, tackla utmaningarna kring miljö och kli-
mat, kan ha bidragit.
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Vi stärker rätten till assistans

- Förstärkning av assistansersätt-
ningen är en angelägen fråga. Vi 
behöver möta situationen för de 
som behöver assistans för hjälp 
med andning och sondmatning. 
Det här är en del i att stärka rätten 
till assistans, säger socialminister 
Lena Hallengren.

Personlig assistans är ett personligt 
utformat stöd som kan ges till per-
soner som har stora och varaktiga 
funktionshinder. I LSS-lagen fram-
går vilka grundläggande behov den 
enskilde kan få hjälp med men det 
saknas idag bestämmelser om hjälp 
vid andning och sondmatning.

I vårändringsbudgeten för 2019 
stärker regeringen anslaget för as-
sistansersättning med 150 miljoner 
kronor. 

Förstärkning av anslaget avser 
ökade kostnader som kan uppkom-
ma med anledning av promemorian 
om andning och sondmatning som 
remitterades tidigare i år. I prome-
morian föreslås att hjälp med and-
ning och sondmatning ska utgöra 
grundläggande behov som kan ge 
rätt till personlig assistans.

Regeringen avser att lämna en pro-
position till riksdagen som behand-
lar frågan under våren. Lagändring-
arna bedöms träda i kraft den 1 juli 
2019.

www.socialdemokraterna.se

Den S-ledda regeringen vill stärka assistansersättningen med 150 
miljoner kronor i vårbudgeten. Förstärkning avser stöd för andning 
och sondmatning.

Från Arbetarekom-
munens årsmöte
Den 18/3 hade Skellefteå  
Arbetarekommun årsmöte på 
Medlefors. Bland annat valdes 
Magnus Nilsson från Bergsbyns 
S-förening till Studieorganisatör 
och ersättare i styrelsens arbets-
utskott. 

Inför årsmötet hade en ny samman-
sättning av styrelsen beslutades där 
man minskade på antalet ledamöter 
i såväl styrelsen som arbetsutskot-
tet. Nytt var också införandet av 
fyra kommittéer, Studiekommitté, 
Kommunikationskommitté, Akti-
vitetskommitté och Facklig-Politisk 
kommitté. 

Från Bergsbyn hade vi nominerat 
Magnus Nilsson till Studieorganisa-
tör tillika ordinarie ledamot i styrel-
sen. Så blev också årsmötets beslut, 
dessutom valdes Magnus in som 
ersättare i Arbetsutskottet. Vi har 
därmed representation på ordinarie 
plats i styrelsen vilket känns bra. 

Till ny ordförande valdes An-
namaria Hedlund och övriga i 
styrelsen blev Tomas Andersson, 
Jimmy Faltin, David Wiksten, Eve-
lina Fahlesson, Sara Keisu, Maria 
Granskär och Erik Vikström.

Ersättare i styrelsen blev Maja 
Lundström, Olov Nyström, Ken-
neth Andersson, Farzana Kha-
tibi och Jonna Lundgren som ju 
i många år funnits med hos oss i 
Bergbyns S-förening. 

Årsmötet valde också Daniel Sjö-
gren från Örvikens S-förening till 
ny ordförande i Kulturnämnden.
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Vi fortsätter att berätta om 
Bergsbyns historia från Christer 
Granströms sammanställningar. 
I förra numret berättades om 
flottningens historia i Bergsbyn 
och i det här numret fortsätter 
den berättelsen med information 
om blan annat sorteringsverket 
och fackföreningar . 

Många Bergsbybor fick anställning 
i sorteringsverket med sortering av 
timmerbuntar vilket var bra tillskott 
för små jordbruksfastigheter med 2 
till 4 kor trots mycket låg betalning. 

Det var brukligt att ett arbetslag 
lämnade anbud på sorteringsarbete 
och om arbetsstyrkan behövde 
utökas anställde man pojkar som 
betalades med 6 öre per timme år 
1907. 

År 1921 bildades en fackförening 
för att ta till vara arbetarnas intres-
sen.  Fanns inga lokaler för möten 
och fackföreningen fick hålla till 
ute under bar himmel. Men år 1923 
fick man låna bönhuset under vissa 
förbehåll. 

Historien om Bergsbyn -  Flottning

Timmerbuntning 1925 i Bergsbyn
Lönen blev något bättre men tim-
penningen var fortfarande låg och 
år 1921 var timpenningen 20 öre 
per timme för att stiga till 50 öre år 
1926.

Flottningsarbetet och flottning av-
slutades sommaren år 1970 efter 90 
års verksamhet och fredag 12 mars 
år 1971 hölls sista sammanträdet 
med Skellefteå Flottningsförening.

Året 1881 har man sagt att största 
timmermängden flottade stockar 
ska var 200 000 men som mest var 
år 1966 flottades 4 007 222 stockar.
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