
I skrivande stund har jag haft uppdraget som 

Kommunalråd under nästan en vecka och precis 

som alla andra förmodligen känner sig under de 

första dagarna på ett nytt jobb eller uppdrag så 

befinner man sig i en spännande tankekarusell där 

förväntan, inspiration och driv blandas med förvirring 

och oförutsägbarhet inför vad som komma skall. 

Men jag känner mig redo! Jag har lämnat ett 

fantastiskt ordförandeuppdrag bakom mig, ett 

uppdrag som stundtals varit besvärligt med 

dividerande mellan lagstiftning och agerande för rätt 

och fel bedömning. Allt som oftast har uppdraget 

inneburit positiva beslut som lett till 

utvecklingsmöjligheter för vårt näringsliv och att 

drömmar om ett nytt hem för våra invånare har 

kunnat uppfyllas.  

Det är som ni alla vet en mycket ovanlig tid som vi 

befinner oss i nu. Därför är det mycket glädjande att 

vi ser att den Socialdemokratiskt ledda regeringen 

förstår och handlar för att vi som kommunpolitiker 

ska få bästa möjliga förutsättningar för att kunna 

upprätthålla och erbjuda stöd och service till våra 

invånare och näringsliv. För det är vad som krävs i 

den här situationen. En handlings-kraftig, stabil 

regering och ett 

samhälle där vi 

hjälps åt och 

tar tilliten till 

nya nivåer.  

Det här är ett 

gupp på 

vägen men 

efter den här 

prövningen kommer 

vår kommun fortsätta på den utstakade 

vägen. Fler bostäder kommer byggas, nya 

företagsetableringarna kommer bli verklighet och vi 

kommer bli fler invånare. Uppdraget som 

kommunalråd innebär för mig, att med vår ideologi 

som grund, skapa de bästa förutsättningarna för den 

här fortsatta utvecklingen. Det här sker också enligt 

mig när alla vi förtroendevalda i kommun och region 

arbetar tillsammans. I vardagen kan ibland 

budgetutmaningarna se skrämmande ut, men vi 

kommer behöva lyfta blicken, se framåt och fortsätta 

agera för den framtida kommun som vi ser där 

framme i horisonten.   

April 2020 

Evelina Fahlesson, Kommunalråd 

 20 april 18:30 Repskap— det fysiska mötet på Medlefors är inställt. Styrelsen 
återkommer om hur vi informerar och för dialog tills vi kan ses fysiskt igen  

 Distriktskongressen är flyttad till 10 oktober.  

 Nomineringar med sista datum 5 maj, mer information i nomineringsrutan under 

Sista datum för nominering 5 maj 

 Ordförande Bygg– och miljönämnden efter Evelina Fahlesson. 

 Obs 1! Nominera även till ordinarie ledamot Bygg– och miljönämnden,  
ifall ordinarie blir ordförande 

 Obs 2! Nominera även till ersättare, ifall ersättare går upp till ordinarie. 



April 2020 

Kontoret kommer i stort att bemannas som 

vanligt.  Dock kommer dörren vara låst varför 

det kan vara bra om ni ringer i förväg så vi vet 

att ni är på väg!  Ring: 0910-779110, Covid-19 påverkar vår vardag, men 

det finns mycket vi som individer kan 

göra och  bör göra för att hjälpa vårt 

samhälle och varandra. 

Mycket handlar om enkla saker: 

 Man rekommenderas att tvätta 

händerna i 20 sekunder med tvål 

och vatten 

 Stanna hemma om du är sjuk eller 

uppvisar förkylningssyndrom. 

 Hosta och nys i armvecket.  

 Hälsa inte på de som är i riskgrupp 

i onödan—ring dina vänner istället. 

 Undvik folkmassor. 

 Ta reda på fakta från seriösa källor 

länkar kan du se till höger. 

I år blir det blir det ett annorlunda och 
spännande firande av första maj. Mer 
info kommer allteftersom planen sätts! 

  
 

Mer information finns kring  
Coronaviruset och rekommendationer  
finns på: 

 https://regionvasterbotten.se/ 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se 

 https://www.krisinformation.se/ 

 https://www.skelleftea.se/coronavirus 

Nu finns årets märke på expeditionen  
för S-föreningar och medlemmar att köpa.  
Vi finns på Nygatan 56, Skellefteå 

 

Vårkampanjen kommer att bli en  
ringkampanj med start den 21/4 och 
att mer information kommer efter påsk. 

GLAD PÅSK 
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