
Sista datum 9 februari: 

 2: vice ordförande i KF efter 
Erik Vikström (Måste vara någon som är 
ordinarie i KF idag). 

 Ledamot i Socialnämnden efter  
Erik Vikström 

 Ersättare i Kommunstyrelsen efter  
Cecilia Roos 

 Ledamot i Västerbottensteatern efter 
Maja Lundström 

Sista datum 28 februari: 
 Enligt tidigare utskick inför årsmötet 

 Kommunalråd efter Maria Marklund 

Februari 2020 

www.socialdemokraternaskelleftea.se 

Eller besök expeditionen, Nygatan 56. 
Öppettider: 
 
måndag-torsdag  09.00-15.00 
(lunchrast   11.30-12.30) 
fredag    09.00-12.00 

Jag kom in i kommunpolitiken 1992. Jag 

minns också hur jag tänkte att den här unika 

insynen i hur de demokratiska kvarnarna 

maler borde vara nyttigt för alla medborgare 

att uppleva. Först i barn- och 

grundskolenämnden, gymnasienämnden, 

kommunstyrelsen sedan tillbaka till för- och 

grundskolan som ordförande och 

avslutningsvis som kommunalråd. Jag har 

haft förmånen att vara med på en lång 

politisk resa, med både ris och ros. Det hänt 

väldigt mycket i Skellefteå. Vi har utvecklat 

förskolan /skolan  och varit förutseende med 

att se till intressena i både stad och 

ytterområden. 

Ett beslut som låg mig särskilt varmt om 

hjärtat var frågan om att vi skulle ge våra 

elever en bärbar dator redan i årskurs sex.  

Vi hade strid om det inom partiet. 

Men jag är glad för att jag stod upp för den 

satsningen. 

Jag gläds extra mycket åt de arbets-tillfällen 

som nu skapas här i vår nya växtplats och allt 

positivt det innebär för Skellefteåborna. Det 

känns också bra att jag har fått vara delaktig 

under den här perioden när vi vänt på skutan 

och i dag ser den 

framtidstro som spirar 

inom näringslivet. 

Själv fyller jag 65 år i år 

och kommer spendera 

mer tid i husbilen 

tillsammans med familj 

och vänner än på möten 

och den tanken tilltalar 

mig mer och mer.  

Vi ses där ute! 

Med varma hälsningar 

Maria 



Håll dig uppdaterad besök oss på FACEBOOK!  

https://www.facebook.com/socialdemokraternaskelleftea/ 

Februari 2020 

 9-15 februari pågår Prideveckan 

 14 februari 18.30 Idépub på Medlefors 

 15 februari är Prideparaden.  

 24 februari Representantskap 18:30 

 28 februari sista datum nomineringar 
Arbetarekommunens styrelse 

 28 februari sista datum nomineringar 
kommunalråd 

 23 mars årsmöte 18:30 

 4-5 april Distriktskongressen,  
Lycksele 

 


