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Skärgården
Områdestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-förening

”När någon säger att det inte gäller pengarna utan principerna är det alltid 
fråga om pengarna.”  (Frank Mc Kinney Hubbard)

”De som ägnar sig för mycket åt småsaker blir vanligen  
oförmögna till stora ting.”  (François de la Rochefoucauld)

”I penningfrågor har alla samma religion.”  (Voltaire)

”En fattig saknar mycket, en girig allt.”  (Publilius Syrus)

”Vishetens begynnelse är: ”Sök förvärva vishet”;
   ja, för allt ditt förvärv sök förvärva förstånd.”  (Ordspråksboken 4:7)

Och utifrån utvecklingen i vår numera lilla värld  
till stor del instämma i citatet:

”Vad erfarenheten och historien lär oss är att  
folk och regeringar aldrig lärt något

av historien.”  (Friedrich Hegel)



David mot Goliat.

Lilla Greta Thunbergs miljökamp 
kan liknas vid Davids kamp mot 
Goliat. Det är fascinerande vilket 
genomslag hennes skolstrejk fått 
internationellt. 

Genomslaget gäller både bland 
äldre men framför allt bland yn-
gre människor. Vi har i massmedia 
kunnat följa massor av ungdomar 
som solidariserat sig med Greta 
och själva gett sig in i kampen för 
att rädda miljön. 

Kampen har i huvudsak riktats 
mot vuxensamhällets oförmåga 
att sätta stopp för den pågående 
miljöförstöringen.

Men om man tittar på de mot-
krafter Gretas engagemang har 
att bekämpa så är dom enorma.

Den petrokemiska industrin en-
samt ligger på enorma resurser 
i form av investeringar som ska 
vara räntabla under lång tid 
framåt. Det är också en industri 
som har sina tentakler i all annan 
industriell verksamhet, allt ifrån 
stål-, fordons-, jordbruks-, krigs/
försvarsindustrin ner till minsta 
verkstad.

Är tämligen övertygad om att 
varje oljebolag kommer att ta till 
alla tänk- och otänkbara åtgärder 
för att gå skadeslösa om Greta 
ska få som hon vill. Därmed inte 
sagt att jag inte önskar att Gretas 
kamp ska ge resultat. Jag önskar 
verkligen att vuxenvärlden och 
fram för allt de ledande politiker-
na kan anamma hennes budskap 
och själva vågar sig in i kampen.
/red

Nu har en av hans efterträdare 
dels förkastat sin företrädares im-
age och från västkusten hämtat 
en kontroversiell journalist till sin 
hjälp att hitta rätt klädstil.

Min gode vän avslutade vårt reso-
nemang med följande ord, ”En 
sak ska du veta och det är att en 
orm som ömsar skinn är fortfar-
ande en orm”.

Önskar er alla en riktigt skön som-
mar.

/red

Gunilla har ordet

En Västerbottning i EU-parla-
mentet!
Det känns väldigt bra att Socialde-
mokraterna nu representeras av 
en Västerbottning i parlamentet. 
Erik Bergkvist har lång erfarenhet 
av regionala utvecklingsfrågor 
och jag är övertygad om att han 
kommer att föra vår talan på ett 
bra sätt. Ska bli väldigt intressant 
att följa Eriks arbete i EU.

Lite märkligt är det dock att inget 
annat parti hade någon valbar 
kandidat från norra Sverige. Är 
vi inte viktiga för de andra parti-
erna?

Den blomstertid nu kommer…. 
Många unga har nu lämnat sin 
skola för sommarlov, några rent 
av för gott. Jag hoppas att de 
som nu lämnat gymnasiet och 
högskolan går en ljus framtid till 
mötes.
Arbetsmarknadsläget i kom-
munen är gott och kommer tro-
ligtvis bli ännu bättre närmaste 
åren med alla nya etableringar. 
Detta kommer förmodligen att in-
nebära en ökad inflyttning, det är 
bara positivt. 

Bostadsbristen är ett problem 
men man bygger i rätt rask takt 
och förhoppningsvis så lättar det 
något framgent så att även våra 
unga vuxna kan ta steget ut i 
självständighet.

Fortfarande finns många männis-
kor i utanförskap och det kan vi 
aldrig acceptera. 
Oavsett orsaken så måste vi bli 
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bättre på att ta hand om varan-
dra. Nedskärningarna på arbets-
förmedlingen är inte bra på något 
sätt. Jag hoppas innerligt att man 
kommer till en bättre lösning än 
dagens, för att lämna dessa män-
niskor utan stöd kommer att få 
förödande konsekvenser både för 
den enskilde och för samhället i 
stort.

För de som är i arbete stundar se-
mestertider. Oavsett om man se-
mestrar på hemmaplan eller åker 
bort så hoppas jag att man nyttjar 
sin ledighet till att koppla av och 
njuta. Lagom många projekt och 
lagom många mil bakom ratten 
så man kommer åter till arbetet 
utvilad och inte tröttare än före 
semestern.

Ta hand om varandra, läs en bok, 
ring en vän och njut av vår fantas-
tiska sommar!

/ Gunilla, ordförande
gunilla.andersson@medlefors.se

Utvecklingshinder

Vad kommer svårigheten att 
rekrytera medarbetare leda till?

Att klara kompetensförsörjningen 
är en avgörande utmaning för de 
flesta organisationer idag. I kom-
munen har vi detta bekymmer 
och lever med det varje dag men 
vi är långt ifrån ensamma. 

Jag ställer mig frågan vad det 
kommer att leda till. För att se 
positivt på framtiden så kan det 
handla om att fler än idag får tills-
vidareanställningar på heltid med 
allt vad det innebär. 

Arbetsgivare behöver konkurrera 

om medarbetare med fler värden 
än bara lön. Jag tror att t.ex. ar-
betsmiljö och trivselfrågor kom-
mer att prioriteras mycket högre 
än tidigare. 

Att jobba är ju något vi lägger den 
största delen av vår tid på och kan 
vi välja mellan en dålig och en bra 
arbetsgivare så vet då jag vad jag 
väljer.

Om vi för en stund tittar på fram-
tiden med något mörkare ögon 
så kan ju också bristen på kompe-
tent personal leda till att företag 
flyttar sin produktion till andra de-
lar av världen där det är lättare att 
bemanna verksamheten. 
Sker det förlorar landet Sverige.

Jag menar att vi har en guldgruva 
i de nyanlända som kommit till 
Sverige för att på sikt klara vår 
kompetensförsörjning. 

Här passar devisen alla som kan 
jobba ska jobba väl. Med utbild-
ning och svenska språket kommer 
biljetten till personliga framgån-
gar och nationens framgångar att 
gå hand i hand.

För att vara ärlig så tror jag bris-
ten på medarbetare kortsiktigt 
kan vässa landets arbetsgivare att 
göra förbättringar som gör att vi 
orkar arbeta ett helt yrkesliv. 

Att invandringen får ske på rätt 
sätt där vi ger våra nya grannar 
utbildning och svenska språket  
och därmed ger dessa en ny möj-
lighet till utveckling, för sig själva 
och för vårt gemensamma. Då 
kan vi också lättare klara våra ut-
maningar med att bemanna våra 
organisationer och därmed också 
både producera varor och tjänster 
samt leverera en välfärd i världsk-
lass. Till alla.

Med vänlig hälsning
/ Fredrik Stenberg (S)
Ordförande i för- och grundskolenämnden

fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

Ömsat skinn.

Samtalade en dag med min fi-
losofiske vän PEL. Kallar honom 
så eftersom han är pillimarisk, en-
ergisk och väldigt listig. 

Vi kom att prata om hur politiker 
kan ändra sin framtoning. Vissa 
har haft drag under galoscherna 
utan att det gått så bra. 

Andra har skippat marschkängor-
na, låtit håret växa och med slips 
och kostym har det gått ganska 
bra. 

En partiledare hävdade att han 
ledde det verkliga arbetarpartiet, 
kavlade upp ärmarna och var rik-
tigt folklig och det gick hem. 
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