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Tänkvärt

     via mail

Jag vill bli kontaktad:

        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
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932 36  Ursviken

Det går också bra att maila ordföran-
den på gunilla.andersson@medlefors.se
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SkärgårdenSkärgården
Områdestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-föreningOmrådestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-förening

Det mulnar på även hos oss.

Vi har kunnat läsa om hur SD:s Aron Emilsson ville kalla in SVT-chefer till riksdagens 
kulturutskott för att höras om ett par program som han ansåg vara partiska. Ordf. i 
kulturutskottet, liberalen Christer Nylander, stoppade tilltaget med påpekandet att 
detta var inget politikerna skulle lägga sig i. 

Vi har också läst om tvivelaktigt politiskt agerande i flera orter där SD är inblan-
dade. Vi har sett angrepp på den fria konsten, på ifrågasatta utställningar och 
museiverksamhet, kritik mot journalister m.m. som inte bara antyder utan visar 
att man vill tysta allt som luktar kritik mot det egna partiet. Detta är inte ett de-
mokratiskt agerande och hör inte hemma i vårt land. Så väl nutid som historien 
visar att de politiker och andra makthavare som agerar utan en demokratisk agen-
da skyr allt som har med fria kulturyttringar att göra. Detta oavsett det är fråga 
om det sagda eller skrivna ordet, teater, film m.m. som kan ha ett kritiskt innehåll. 

Det som kännetecknar en fungerande demokrati är just att där finns yttrande och 
tryckfrihet, där skiljer man på den lagstiftande och dömande makten och där har man 
förenings- och religionsfrihet, val av landets styre sker genom fria val där röstberätti-
gade lägger sina röster på de partier man önskar. Vem som helst har rätt att tillhöra eller 
själv bilda ett politiskt parti. Här finns en public service som får agera fritt, men opar-
tiskt kunna granska politik och politiska företrädare utan styrning av den politiska mak-
ten. Kritik rörande ev. opartiskhet framförs till och hanteras av en granskningsnämnd.  

I en fungerande demokrati ska inte politikerna försöka begränsa någon av dessa fri- 
och rättigheter eller försöka styra utbud och inriktning hos public service. 
 
Vi ser hur antidemokratiskt aktivitet likt en pandemi sprider sig över världen för att 
också nå Sverige. Enda botemedlet är, kunskap om de demokratiska principerna, öp-
penhet om vad som sker här och i vår omvärld samt kraftig kritik mot alla försök att 
begränsa de fri- och rättigheter som hör demokratin till. Här har de fria etermedierna 
och de demokratiska partierna ett stort ansvar.
Demokratin är skör och kan lätt förstöras. Alla har vi ett ansvar att reagera när någon 
trampar på den.

/red.

”Behåller jag min 
hemlighet,så är den min 

fånge. Släpper jag ut den, 
är det jag som är dess 
fånge.” (Arabiskt ord-

språk)

”Att alltid mena vad du 
säger är bättre än att 

alltid säga vad du menar.” 
(Okänd)

”Dubbelmoral är att lever-
era vapen och fördöma 

striden.” (Okänd)

”Att vara nästan sann är 
som att nästan hinna med 

tåget.” (Okänd)



Scharins-området.

Gjorde en tillbakablick för att se 
vad som skett i Ursviken under 
detta sekels två första decen-
nier och vad som borde ha skett. 
Det största jag kunde komma på 
är att hälsocentral, apotek och 
tandläkeri numera finns i Ursvik-
en. Men den fråga jag fastnade 
vid var, vad händer med scharin-
området? Det är ju den fråga 
som följt oss de senaste trettio 
åren. Saneringen är klar, men inte 
planerna på vad det ska bli av 
området. ”Skärgården” vill återi-
gen aktualisera frågan. 

Därför påminner vi om ett av de 
förslag vi fick in när S-föreningen 
under senare delen av förra seklet 
efterlyste förslag på den fort-
satta användningen av scharin-
området efter sanering. Återger 
förslaget i dess helhet här nedan. 
Vissa förslag är åtgärdade. 

Tänk er området från Bergsby-
dammen, Stackgrönnans båtvarv, 
Björnsholmen, Scharinsområdet 
och Kanotudden som ett stort, 
sammanhållet, fritids-aktivitets- 
och kulturområde där aktiviteter 
kring vatten, båtar/sjöfart, fiske 
och sågverkshanteringen domin-
erar.

Det är precis vad Bengt Berg-
ström, Per Lundström, Anders 
Lundgren, Per Holmström, Kjell 
Norén, Suzanne Johansson och 
Christina Ödling gjorde.

De lämnade in ett välformulerat 
”Idé-PM” till S-föreningen i Urs-
viken som man ville skulle driva 
frågan vidare.
I sitt PM pekade de på förfall-
et inom Scharinsområdet och 
menade att många hus borde 
rivas och marken saneras. De 
menade att vissa industribyg-
gnader kunde repareras och an-
vändas av småföretagare. 

”Andra förslag till åtgärder är:
• ”Dränering och markplanering 
utifrån användningsområdet.
• Planer för fotboll, brännboll, 
tennis m.m.

föreningen åter igen aktualiserar 
och trycker på i denna fråga.

/red
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Alla människors lika värde... 
 

Så här i årsmötestider känns det 
angeläget att faktiskt fundera 
över våra stadgar. 

Varje förenings viktigaste paragraf 
är den som kallas för ändamålspar-
agrafen. Den paragraf som berät-
tar vad föreningen ska syssla med. 

”Socialdemokratin vill forma 
ett samhälle grundat på de-
mokratins ideal och alla män-
niskors lika värde och lika rätt. 
Fria och jämlika människor i ett 
solidariskt samhälle är den de-
mokratiska socialismens mål.  

Människan ska vara fri att utveck-
las som individ, råda över sitt eget 
liv, forma sin tillvaro efter egna 
önskningar och påverka det egna 
samhället. Denna frihet ska gälla 
alla. Därför är jämlikhet frihetens 
förutsättning.”
 
Detta stycke är det första i våra 
stadgars ändamålsparagraf. Det 
ställer krav på oss att jobba för 
jämlikhet och möjligheten till makt 
över sitt egna liv. Men också att in-
gen är undantagen från den rätten.  
 
Möjligheten att påverka kan tyckas 
självklar för oss som lever och har 
levt i ett demokratiskt samhälle i 
hela vårt liv. Det innebär dock 
inte att vi ska ta den möjligheten 
för givet. Vi måste varje dag ar-
beta för att förbli en demokrati. 

”Socialdemokratin vill avlägsna 
de ekonomiska, sociala och kul-
turella hindren för människornas 
frigörelse. Vårt mål är ett sam-
hälle utan över- och underord-
ning, utan klasskillnader, patri-
arkat, rasism eller homo- och 
transfobi, ett samhälle utan 
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fördomar och diskriminering.” 
Så länge någon anser att man 
ska vara förfördelad i samhäl-
let på något sätt har vi inte upp-
nått detta mål. Så länge någon 
anser att etnicitet, sexuell lägg-
ning eller storlek på plånbo-
ken graderar oss som männis-
kor så har vi inte nått detta mål. 

Solidaritet växer ur insikten att vi 
alla är beroende av varandra. Det 
goda samhället byggs i samver-
kan, med ömsesidig hänsyn och 
respekt. Alla ska ha samma rätt 
och möjlighet att påverka, alla ska 
ha skyldighet att ta ansvar.”
 
Solidaritet är det vackraste ord 
jag vet. Det syftar på samman-
hållning, men också på att man 
är beredd att avstå för att någon 
annan ska få det bättre. Just det 
verkar vara svårt idag. 

Det mesta i vårt samhälle verkar 
utgå från att jag hela tiden ska ha 
fokus på att komma först i kön. 
Så länge ”jag” går före ”vi” i vårt 
sätt att tänka och handla kommer 
vi att ha klyftor i samhället, både 
ekonomiska och sociala.
 
Idag är det tyvärr ohyggligt van-
ligt att höra frasen: - men varför 
ska vi gå först i frågan som inte 
är den största boven? Då kan det 
handla om både miljö, jämställ-
dhet, diskriminering eller något 
annat. Det enkla svaret på det är: 
- För att vi kan och har resurserna 
att ställa om och tänka och handla 
rätt.
 
Många länder i världen har 
varken ekonomiska eller person-
ella resurser till handling. Det 
handlar helt enkelt om solidar-
itet med våra medmänniskor.  

Det som tydligt framgår av våra 
stadgar är just det, det handlar 
inte om bara oss i det här landet, 
inte i den här staden, inte i det 
lilla samhället Ursviken. Det han-
dlar om oss alla. För alla män-
niskors lika värde och lika rätt. 

I skrivande stund står vi inför ett 
knepigt läge med ett virus som 
sprider sig runt världen. Passa på 
att ge din granne eller vän  en 
hjälpande hand om hen tillhör 
riskgruppen. Hjälp till att handla, 
hämta medicin på apotek eller 
kanske ring din äldre släktig och 
prata en stund. Telefonsamtal 
smittar inte men kan vara ack så 
viktigt i dessa tider.

Ha det bäst allesammans och 
glöm inte att stå upp för dina 
medmänniskor. 

/ Gunilla
gunilla.andersson@medlefors.se

S-föreningens nya styrelse.

Söndagen 8:e mars hade S-
föreningen sitt årsmöte. Dagens 
gäst var kommunfullmäktiges nya 
ordf. Daniel Ådin som också skötte 
årsmötesförhandlingarna. Under 
punkten ”Kvällens gäst” berät-
tade han om hur han hanterar de 
arbetsuppgifter som ingår i hans 
uppdrag som fullmäktigeordf. 

Mötet utsåg följande personer till 
styrelsen för S-föreningen:

Ordförande 2 år (1 år kvar) Gunilla 
Andersson, 
Kassör 2 år Börje Lind Omval
Ledamot 2 år Isak Rådahl Omval
( ”-” 1 år kvar) Jonas Segerlund
( ”-” 1 år kvar) Lena Nyström
Ledamot 2 år Fredrik Stenberg 
Omval
Ledamot 2 år Marcus Dahlbäck 
Nyval

Tre ersättare för 1 år: Martin Lun-
dmark Omval, Kent Jacobsson 
Nyval och Malin Andersson Nyval.
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• Lokaler för motorklubb/mek-
platser.
• Plats för cirkus/tivoli/
marknader/o.dyl.
• Ute-scen,Stallar, ridarena, ridsti-
gar.
• Grillplatser, strövstigar, lekplat-
ser och dyl.
• Upprustning av stickspåret. Nu 
för barntåg, museietåg, trallor 
eller….
• Sågverksmuséum över Scharin-
sepoken. Tänk på Enqvists-Musi-
kanternas uttåg, sågverkspatron-
er och Clemensnäskravallerna.
• Någon av de bättre lokalerna 
kan användas för scateboard.
• Båt och kanotuthyrning i samar-
bete med kanotklubben. 
• En muddring av älvskanten samt 
anläggning av bryggor.
• Skellefteås bästa marina med 
tankstation och nära till affär, post 
mm.
• Färjeläge med anslutning till 
Stackgrönnans båtvarv och café, 
vilket skulle innebära mera jobb 
och bättre lönsamhet för Älvsnab-
ben.
• Bra trailerramper med uppställ-
ningsplatser för bilar och trailers. 
(Finns inga offentliga efter älven!) 
Information om fisket i älven och 
mynningsområdet i anslutning till 
dessa.
• Förlängning av cykelvägar Cen-
trum – Sundgrundsbron – Stack-
grönnan – Centrum.”
 
Från S-föreningens sida gick 
dåvarande kommunfullmäk-
tigeledamöterna Eva Lindberg 
och Karl-Erik Gustavsson in med 
en motion där man yrkade att 
kommunen skyndsamt ombesör-
jde att Scharinsområdet städades 
upp/sanerades så att det bättre 
kan fungera som strövområde 
och att det tillsattes en utredning 
om hur man i framtiden ska ut-
veckla och använda Scharins på 
bästa sätt och att man i utrednin-
gen beaktade de synpunkter och 
förslag som finns i ovan nämnda 
PM. 

I motionen ville man också att 
kommunen undersökte möj-
ligheten till delfinansiering via 
EU-medel. Föreslår därför att S-

Detta händer på biblioteket:

Vill du veta mer om det digitala 
biblioteket? Vi svarar på dina 
frågor tisdag 17 & 24 mars klock-
an 14 – 16.

Familjeöppet på Ursvikens bib-
lioteket
• Lördag 28 mars. Öppet 9 – 12. 
10.00 är det Danssaga med dans- 
och balettföreningen.
• Lördag 25 april. Öppet 9 – 12.  
Vi pysslar och målar. 10.00 ser vi 
en kort film.

Bokfrukost på Ursvikens bib-
liotek
• Fredag 3 april ”Påskekrim”. Vi 
tipsar om bra deckare och
thrillers.
• Fredag 8 maj ger vi förslag på 
sommarläsning.
Biblioteket bjuder på kaffe/te 
och smörgås. 

Författarbesök på Ursvikens bib-
liotek – Karin Smirnoff.
Karin Smirnoff har skrivit de hyl-
lade böckerna ”Jag for ner till
Bror” och ”Vi for upp med mor”.
I vår kommer den tredje boken i 
serien ”Sen for jag hem”.
20 april 19.00 får vi träffa henne 
här i Ursviken.

Under våren kommer meröp-
pet starta på Ursvikens bib-
liotek. 

Det innebär att man skriver ett 
kontrakt med oss på biblioteket
och får tillgång till bibblan 06.00-
22.00 må-sö. Biblioteket kom-
mer i övrigt vara öppet och 
bemannat som tidigare; Må 
10-19 (lunchstängt 13-14), ti 
09-16 (lunchstängt 13-14) och 
on 09-16 (lunchstängt 13-14) 

Kom in och prata med bib-
liotekspersonalen, så får du 
veta mer.


