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Hej bästa läsare! 
I detta nummer av Örvikar'n kommer det 
mest att handla om
det nära förestående
första Maj. Vi får
även in krönikor från
två av våra aktiva
medlemmar och en
kort presentation av
det nya kommunalrå-
det. 
I dessa Coronatider
kan jag inte låta bli
att reflektera över
hur viktigt det är
med ett starkt sam-
hälle och en trygg
välfärd. 
Årets första majparoll är: Ett Starkare Sam-
hälle. Med fler varsel, högre tryck på sjuk-
vården och stora utmaningar i skolan och 

äldreomsorgen behövs en förstärkning av 
samhället. De sker inte genom att vi jagar 

de sjuka, förbjuder de fattiga och 
gör det attraktivare att vara rik.  
Ett starkare samhälle bygger vi ge-
nom att ta pengarna där de finns 
och omfördela dem till där de be-
hövs.
Vi som har ett jobb måste dela 
med oss. De som har stora till-
gångar måste få bidra utan att det 
kallas välgörenhet. Steg ett är att 
avskaffa jobbskatteavdragen som 
årligen dränerar statskassan på mer
än 100 miljarder. Steg två att be-
skatta förmögenheter på ett vettigt 
sätt.

Tänk vad dessa pengar skulle betyda för att 
förstärka vårt samhälle!

Olof

Engagemang med Daniel Sjögren

I år samlas vi socialdemokrater under parol-
len Ett starkare samhälle.

Den här våren har verkligen visat oss bety-
delsen av just det, ett starkt samhälle. Det 
skapar trygghet på jobbet, i vården och i 
samhället. Och trygga människor är en för-
utsättning för en fungerande demokrati.

Jag är glad över att jag och min familj flytta-
de till Örviken för snart 12 år sedan. Inte 
bara för att Örviken är en fantastisk by att 
bo i, tack vare havet, skogen och inte minst 
människorna. Utan även för att Skellefteå 
kommun är en riktigt bra kommun. Det är 
en stark och stabil kommun med goda förut-
sättningar för att kunna skapa sig det liv 
man vill ha. 

En vad jag tror starkt bidragande orsak till 
det är det stora politiska engagemang som 
finns här. Ett engagemang som jag känner 

både en plikt men också en förmån att få 
vara med och bidra till. Det här engage-
manget bidrar till en bred förståelse för de 
olika samhällsutmaningar vi står inför och 
möjlighet att göra kloka val. 

Dessa val har gjort att vi nu lever i en väl-
digt spännande och expansiv kommun. Den 
kommande expansionen kommer att utmana
oss på många sätt. För att vi ska fortsätta 
vara den starka och stabila kommun som det
är idag behövs ett stort engagemang.

Kom med och bidra
med dina perspektiv
och klokskaper i poli-
tiken för det starka
samhället. Det finns
plats för dig också!

Välkommen!

Daniel

VISA VAD DU STÅR FÖR - GÅ MED I PARTIET



Politiskt aktiv som ung
Politik är något som påverkar oss alla. Vare
sig man är rik eller fattig, gammal eller 
ung, så kommer ens liv att förändras som 
konsekvens av politiska beslut. Därför ser 
jag stor vikt i att vi som unga engagerar 
oss, framförallt från ett socialdemokratiskt 
perspektiv, bland annat på grund av den 
idag höga medelåldern i partiet

Jag har under hela min uppväxt varit poli-
tiskt intresserad, även om jag inte varit ak-
tiv. Jag har nu blivit det och skulle gärna se
fler unga göra detsamma. Det är trots allt 
vi som kommer att ärva samhället, och vi 
bör därför försöka påverka det.

Själv blev jag aktiv i kombination med hö-
gerns globala frammarsch under de senaste
åren, framförallt vid valet av Donald 
Trump i USA men även det ökade stödet 
för Sverigedemokraterna här på hemma-
plan. Som konsekvens av detta har jag sett 
en ökad passion hos de konservativa, man 
kan säga att de har de politiska initiativet, 
något som kan ha förödande följder för so-
cialdemokratin och välfärden.

Mitt engagemang främjas av min familj, vi
har ofta intressanta och djupgående diskus-
sioner om pågående politiska händelser. 

Mina föräldrar är dock också socialdemo-
krater, så vi är överens om det mesta – men
inte alltid.

Utöver detta blev jag även aktiv på grund 
av det låga politiska engagemanget som 
finns bland ungdomar, varav det som fak-
tiskt framkommer ofta är borgerligt och 
tragiskt nog sverigedemokratiskt. Detta hör
nog ihop högerns globala framgångar. 

Jag anser att detta kan ha grova konsekven-
ser, och redan har grova konsekvenser, då 
ord som ”sosse” har fått en negativ klang 
inom ungdomskulturen. Det är inte ”coolt”
att vara socialdemokrat. Därför anser jag 
det vara ytterst viktigt att fler unga tar en 
aktiv politisk ställning.
Om det inte är coolt, gör
det coolt. Låt inte konser-
vatism få ta över det poli-
tiska landskapet bland
unga genom att inte göra
något. Det är trots all vi
som ska föra samhället
framåt.

Lucas Thompson

Nytt kommunalråd

Namn: Evelina Fahlesson

Bor: I Norra Renbergsvattnet

Ålder: 34 år 

År i kommunpolitiken: 14

"Fler bostäder kommer byggas, nya före-
tagsetableringarna kommer bli verklighet 
och vi kommer bli fler invånare. Uppdraget
som kommunalråd innebär för mig, att med
vår ideologi som grund, skapa de bästa för-
utsättningarna för den här fortsatta utveck-
lingen."
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Den traditionsenliga

FAMILJEDAGEN

Lördag den 6/6
(Nationaldagen)

Kommer tyvärr inte att genomföras på
det sätt vi är vana.

För att ta hänsyn till rådande smittoläge.

Vi kommer att sätta ut tipsrundan.
Så från kl. 10.00 kan man:

1. Ta ett papper och en penna hemifrån
2.Ta familjen med sig och promenera tipsrundan
3. Skriva namn och lämna in svaren i lådan på

Folkets Hus märkt "tipsrundesvar"
4. Gå hem och fika (kaffe och våfflor)

5. Vi lottar ut några priser bland deltagarna

Alla Välkomna!

Arr: s-föreningen och Folkets Hus-föreningen

Delta i 1:a Maj-firandet
Detta kan du göra för att delta i första maj 
firandet!

1. Häng ut något rött från balkongen eller 
fönstret. Ta en bild och ladda upp på sociala
medier med #förstamaj

2. Uppdatera din profilbild på Facebook 
med årets första maj-märke – det kan du 
göra redan nu!

https://www.facebook.com/socialdemokra-
ternaskelleftea/

3. Följ partiets livesändningen kl. 11:00, 
13:00,14:00, 15:00 och delta i kommentars-
fälten.

Sändningen kommer också publiceras på 
Socialdemokraterna Skellefteås facebooksi-
da!

4. Köp årets första maj-
märke.


