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Demokratin är en ung historisk företeelse i vårt land – bara 100 år. Men det är med demokratins hjälp vi fun-
nit vägar att bygga ett av världens mest välmående och trygga länder.
Den, under de tre senaste decennierna, kraftigt framväxande extremhögern utgör ett stort hot mot de-
mokratin som samhällets fundament. Vi ser demokratier på vår kontinent krackelera där extremhögern fått 
inflytande i parlamenten. 
Några exempel är Polen, Ungern och Turkiet. Men dessa antidemokratiska krafter söker ständigt nya arenor 
där de kan befästa sitt inflytande. 

En sådan arena är EU. För demokrati och demokratiska grundvärderingar vore det förödande om ickede-
mokratiska krafter skulle få ökad makt och inflytande i EU. 

DÄRFÖR är det viktigt att alla och envar som värnar demokratin också går och röstar den 26 maj. 
Men eftersom det också är mors dag denna dag så får du inte glömma att gratulera henne på bästa sätt.
/red.
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Jag vill bli medlem i S-föreningen!
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Skärgården
Områdestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-förening

”Det finns mer i livet än att öka dess fart.”  (Mahatma Gandhi)

”Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska
upplevas.”  (Sören Kirkegaard)

”Lyckan är lik parfym; vi kan inte stänka den på en annan utan att ett par droppar
faller på oss själva.”  (Shakespeare)

”Det värsta med krig är att de gör oss lika de folk vi bekämpar.”  (Aldous Huxley)    



Pensionär, övertygad om att ett 
jämlikt, öppet, demokratiskt och 
mångkulturellt samhälle är det 
bästa samhället och därför bör 
eftersträvas. Politik och politiker 
som skapar motsättningar mellan 
människor ska motarbetas.
bosse.ohman@live.se

Katarina Köhler. Ersättare.
Viktigaste  för mig är fördelning-
spolitiken,  hälso-och sjukvårds-
frågorna och utbildning till alla 
efter behov. Inte efter tjockleken 
på plånboken.
kattiopeter@allt1.se

Marcus Dahlbäck. Ersättare.
Född och uppvuxen utanför Bur-
träsk. Bott i Ursviken sedan 2012. 
Gift, har två barn 5 och 8 år. Job-
bar som byggnadsarbetare åt 
NCC. Fritidsintressen är sport och 
fiske, renovera huset och umgås 
med familjen. Brinner för allt det 
politiska.
marcus.dahlback@gmail.com

Martin Lundmark. Ersättare.
För mig intressanta områden är:
– Vinster i välfärden
– Det fria skolvalet
– Nätet, hur vi påverkas, var 
vi hittar ”riktiga” nyheter...mm.
martin.lundmark@outlook.com

Gunilla har ordet

Vårvinter ...denna magiska femte 
årstid.

För många så innebär den bara 
att ljuset är tillbaka och att de kal-
laste dagarna på året har passer-
at. För de som är föreningsaktiva 
har vårvintern även en annan in-
nebörd. Årsmötestider.

Vår förening har just haft sitt 
årsmöte och jag tackar allra öd-
mjukast för förtroendet att leda 
föreningen ytterligare två år. Den 
nya styrelsen ska göra sitt ytter-
sta, det lovar jag.

Ett nytt år har påbörjats och med 
det även de nya nämnderna i 
kommunen efter valet. 

Våra förtroendevalda i föreningen 
kommer som vanligt att rapporte-
ra i Skärgården om vad som är ak-
tuellt i respektive nämnd. Bolags-
styrelser byter besättning efter 
respektive bolagsstämma i vår.

Om just Du är intresserad av 
någon fråga som är aktuell i kom-
munpolitiken så hör av dig til oss 
och lyft frågan så tar vi upp den 
i föreningen. Vi har inte repre-
sentanter i alla nämnder men in-
gen fråga är för liten för att lyftas 
och bäras vidare dit där den hör 
hemma.

Själv gör jag min första mandat-
period i kommunfullmäktige, ett 
spännande och ärofyllt uppdrag. 
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Glöm inte att man kan lyssna på 
kommunfullmäktige som sänds 
både via web-radio och på 89,7 
mhz. Det kan vara ett bra sätt att 
veta hur diskussionerna går i kom-
munen i olika ärenden.

För att ni som boende i vår 
förenings område ska känna att 
ni kan vända er till vem ni vill i 
styrelsen med era frågor kommer 
vi i detta nummer att presentera 
kontaktuppgifter till oss alla.

Föreningen kommer fortsättnings-
vis att hålla våra medlemsmöten 
första torsdagen i månaden med 
undantag för sommar och even-
tuella röda dagar. Kom gärna på 
våra möten om ni är intresserade!

Vi mejlar alltid ut möteskallelse till 
våra medlemmar och på vår  face-
booksida ”Socialdemokraterna i 
Ursviken” kan ni se vad som är på 
gång, följ oss gärna där.
Ha en underbar vårvinter!

/Gunilla Andersson, ordförande
gunilla.andersson@medlefors.se

Vilken riktning tar skolpolitik-
en??

Lagom till början  på ett nytt år 
har vi en ny regering – mycket 
märkligt, det håller vi nog alla 
med om och att socialdemokra-
terna fick betala ett högt pris för 
regeringsmakten står helt klart.
På skolpolitikens område finns 
delar som onekligen är mer 
svårsmälta än andra. Att införa 
möjligheten för skolor att sätta 
betyg redan i årskurs fyra är en av 
delarna som inte tilltalar mig. Om 
jag däremot gör en positiv analys 
på 73-punktprogrammet på 
skolområdet kan man konstatera 
att nyanländas lärande, studiero 
och stärkt likvärdighet ska stå i 
centrum. Och det har jag verkli-
gen inte något emot. Jag hoppas 
att regeringen Löfven 2 med, den 
vassaste ministern,  Anna Ekström 
i spetsen i praktiken nu kan sa-

marbeta med huvudmännen och 
stärka den svenska skolan.
Det här med förstatligandet då? 
Ja för det första så är den svenska 
skolan i flera delar redan att be-
trakta som statlig. För det andra 
undrar jag om de som driver den-
na fråga egentligen är beredda 
att på riktigt förstatliga skolan. Ett 
riktigt förstatligande av skolorna 
omfattar också friskolorna.
Under den här mandatperioden 
får vi i alla fall se en ordentlig 
statlig utredning i ämnet. Fram 
till dess och därefter behöver vi 
en politik som vill satsa på barnen 
och på en mer likvärdig skola över 
hela landet.

Fredrik Stenberg
Ordförande, för-och grunds-
kolenämnden
fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

Rapport från S-föreningens 
årsmöte.

Den 28 febr. hade S-föreningen 
sitt årsmöte. Mötets ordförande 
Bengt Markstedt avhandlade 
skickligt den 21 punkter långa 
dagordningen där bl.a styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.

Under punkten övriga frågor, 
informerade han kring aktuella 
frågor i kommunen. Här lyfte han 
fram de många fördelar vi har 
här i Skellefteå, allt ifrån en god 
ekonomi, eget kraftverk, egen fly-
gplats, egen hamn till det stora 
intresset från olika externa intr-
essenter att etablera sig här. 

Dessa positiva delar är det viktigt 
att vi påminner oss själva om och 
att vi också i olika sammanhang 
förmedlar till andra både här 
hemma och när vi vistas utanför 
kommunen.

Här efter följer årsmötets val 
av styrelse samt ersättare för 
verksamhetsåret 2019:

 

Gunilla Andersson. Ordförande.
Jag är en glad människa som äl-
skar föreningslivet. Sitter i kom-
munfullmäktige som ny ledamot 
denna mandatperiod. Trivs bäst 
när jag får umgås med männis-
kor och älskar folkbildning som 
metod. 
Är jag gärna ute och fiskar, vint-
er som sommar. Har ett nyväckt 
intresse för att renovera mö-
bler, återbruk är underskattat. 
gunilla.andersson@medlefors.se

 
Börje Lind. Kassör.
Jag är 50 år, bor i Yttre Ursviken 
med fru och 3 barn. Jobbar på 
Skellefteå Airport som elektriker. 

Jag sitter som ledamot i SKEBO:s 
styrelse där jag suttit en mandat-
period förut och ska försöka verka 
för kortare kötider och att vi ska 
kunna bygga i ytterområdena.
borje.lindh@live.se

Isak Rådahl. Ledamot.
Ledamot Fritidsnämnden, ersät-
tare i arbetarkommunens rep-
skap. 
Jag gör min andra mandatperiod 
i Fritidsnämnden, vilket jag tycker 
är mycket intressant. Det är roligt 
att kunna hjälpa föreningslivet 
och medborgarna i hela kom-
munen med att få en så bra fritid 
som möjligt 
isseradal@hotmail.com

Jonas Segerlund. Ledamot.
En 45-årig småbarnsfar som till 
vardags jobbar med 3:epartskon-
troll av tryckkärl och anläggnin-
gar. Fritidspolitiker med bakgr-
und inom den fackliga rörelsen 
och som vill att vi ska få en rättvis 
fördelning/användning av skatte-
pengarna som är till nytta för så 
många som möjligt, både i stad 
och på landet
jonas.segerlund@mail.se

Lena Nyström. Ledamot.
Jag vill vara med o påverka till att 
Skellefteå ska vara en bra kom-
mun att leva och bo i.
lena.e.nystrom@skelleftea.se

Fredrik Stenberg. Ledamot.
Nuvarande ordförande i för- och 
grundskolenämnden och tjänstle-
dig från arbete inom äldreoms-
orgen. Vill ta tillvara digitaliser-
ingens möjligheter och säkra 
undervisningen för varje enskild 
elev i kommunen.
fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

Bo-Lennart (Bosse) Öhman. Leda-
mot.


