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Mer information om Dammens stängning

Det är mycket som stänger och 
mycket som händer runt omkring 
oss i samhället för tillfället. 

Ett konkret exempel som påverkar 
oss som bor kring Bergsbydammen 
är såklart att överfarten den 16/3 
stängde igen och kommer att hålla 
stängt till den 30/5. 

Att reparationer behöver göras 
och att det därför har behövt vara 
stängd överfart i omgångar det 
senaste året är vi nog alla medvetna 
om och kan ha förståelse för. Däre-
mot upplever vi från S-föreningen 
att vi och många Bergsbybor har 
saknat tydlig information om vad 
som gällt i samband med stäng-
ningarna och varför man gör som 
man gör, samt på vilket sätt.

Därför har vi träffat Skellefteåäl-
vens Vattenförening och diskuterat 
kring stängningen. Detta mynnade 
sedan ut i att SVF har skrivit ihop 
ett informationsblad som bifogas 
i det här numret av Dammen. Vi 
hoppas att det ger en del klarhet 
och om det finns ytterligare syn-
punkter så tar vi i S-föreningen 
gärna emot dem så att vi kan ha en 
fortsatt dialog med SVF. Hör i så 
fall av er: magnus.nilsson@abf.se
 
I övrigt så har vi i S-föreningen un-
gefär samma fokus som alla andra. 
Vi tvättar våra händer och är upp-
märksamma på eventuella symptom 
på sjukdom. När så mycket ställs 
in och skjuts upp så gäller det att 
passa på när tillfälle ges att umgås 
med nära och kära och göra saker 
vi tycker om.

Samhället stannar av en smula i 
dessa dager men livet tickar på och 
allt vi kan göra är att försöka göra 
det bästa vi kan av situationen. 
Tillsammans kan vi göra mycket 
och kom ihåg att många behöver 
vår hjälp! Vi kan göra mycket!

Likaså stannar mycket av politiskt 
arbete och våra aktiviteter av. Vi 
planerar för öppna möten bland an-
nat kring den kommande fleravdel-
ningsförskolan som vi informerade 
om i förra numret av Dammen 
men allt sånt får vänta till att läget 
är sådant att det är säkert att samla 
människor till möten igen. 

Ta hand om er - och varandra! 
  

/Magnus Nilsson
S- föreningens ordförande
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STYRELSEN

Styrelsen i Bergsbyns  
S-förening består av följande

Magnus Nilsson 
Ordförande 
 
Mikael Marklund
Vice ordförande
 
Ulf  Jonsson   
Kassör  

Vasilis Papoutsis 
Ledamot    

Daniel Nyman 
Ledamot
   
Johan Vidmark 
Ersättare

Från årsmöten i Bergsbyns  
S-förening och Skellefteå  
Arbetarekommun

Vi börjar med Bergsbyns S-fören-
ings årsmöte där det mest noter-
bara var att Harriet Classon och 
Jan Lundgren som bägge verkat i 
styrelsen i många år lämnade sina 
uppdrag. Vi som blir kvar ser en 
stor lucka som de lämnar efter sig 
med sin erfarenhet och det stora 
engagemang som de bägge bidra-
git med. Vi hoppas att vi kan bära 
vidare det på ett bra sätt. Samtidigt 
vill vi så klart tacka de bägge för allt 
de gjort för föreningen.

Nya roller i styrelsen
I styrelsen valdes Ulf  Jonsson till 
ny kassör och Daniel Nyman till 
ny ledamot samtidigt som Vasi-
lis Papoutsis och Johan Vidmark 
valdes om som ledamot respektive 
ersättare. 

Nytt kommunalråd
Arbetarekommunens årsmöte hade 
med tanke på riktlinjer från såväl 
regeringen som partiet mötestiden 
kortats rejält. Fokus var på val och 
då kanske framför allt valet av nytt 
kommunalråd där valet blev  
Evelina Fahlesson. Några ord från 
henne finns på sista sidan av den 
här tidningen. 

Orförande från Södra Bergsbyn
Till ordförande valdes Annamaria 
Hedlund från Södra Bergsbyn och 
Bergsbyns S-förening. Till Vice 
Ordförande valde styrelsen sedan  
Magnus Nilsson också från Bergs-
byn och Bergsbyns S-förening. Kul 
att våra medlemmar har ett stort 
förtroende i partiet.

Den 23/3 hade Skellefteå Arbetarekommun årsmöte på Medlefors. 
Bland annat omvaldes Annamaria Hedlund och Magnus Nilsson 
från Bergsbyns S-förening till Ordförande respektive Vice Ordföran-
de i arbetarekommunen. Tidigare hade vi i Bergsbyns S-förening 
också haft vårt årsmöte den 1/3.  
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Omfattande krispaket för 
svenska företag och jobb

Det krispaket som regeringen nu 
presenterat kan, beroende på hur 
situationen utvecklas, omfatta över 
300 miljarder kronor och består av 
tre förslag:

Korttidspermittering införs 
Förslaget innebär att arbetsgivarens 
lönekostnader kan minska med 
hälften genom att staten står för 
en större kostnad. Konstruktionen 
liknar korttidsarbete, men subven-
tionsgraden utökas kraftigt. Arbets-
tagaren får ut över 90 procent av 
lönen. Syftet är att rädda svenska 
jobb. Förslaget om korttidspermit-
tering föreslås träda ikraft den 7 
april och gälla under 2020 men det 
tillämpas från och med i dag den 16 
mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i 
två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela 
kostnaden för alla sjuklönekostna-
der under april och maj. Även egen-
företagare ersätts genom att de får 
en schabloniserad sjukpenning för 
dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skat-
tekontot
Förslaget innebär att företag kan få 
anstånd med betalning av arbetsgi-
varavgifter, preliminärskatt på lön 
och mervärdesskatt som redovisas 
månadsvis eller kvartalsvis.  
 
Företags anstånd omfattar tre 
månaders skatteinbetalningar och 
lämnas under längst 12 månader. 
Detta ersätter det tidigare presente-
rade förslaget. 

De nya reglerna föreslås börja gälla 
den 7 april 2020, men kan tillämpas 
retroaktivt från 1 januari 2020. Det 
innebär att företag som har beta-
lat in skatt på sitt skattekonto för 
januari till mars kan få skatten åter-
betald från Skatteverket. Anstånd 
kommer endast beviljas företag 
som inte missköter sin ekonomi 
eller på annat sätt är oseriösa. An-
stånd får inte heller beviljas företag 
som har större skatteskulder.

www.socialdemokraterna.se

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare 
åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. 
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan S, C, L & Mp.
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Fakta: Samlade  
ekonomiska åtgär-
der i Sverige hittills
* Staten kommer att kompensera 
kommuner och regioner för extra-
ordinära åtgärder och merkostnader 
inom hälso- och sjukvården och 
omsorgen kopplade till coronavi-
ruset.
 
* För att minska smittspridningen 
i samhället slopas karensavdraget 
mellan 11 mars och 31 maj genom 
att staten betalar ut sjukpenning för 
första dagen i sjukfallet.

* Folkhälsomyndigheten, Social-
styrelsen och Läkemedelsverket får 
ytterligare resurser. 

* Resurserna ökas för den s.k. 
smittbärarpenningen då antalet 
individer som har rätt till denna 
ersättning antas komma att öka.
 
* Staten tar tillfälligt över sjuklöne-
ansvaret i två månader. 

* Likviditetsförstärkning ges via 
skattekontot för moms, arbetsgivar-
avgifter och anställdas preliminär-
skatt från 1 januari.
 
* Korttidspermittering införs från 
och med den 16 mars.
 
* Utöver regeringens åtgärder har 
Riksbanken meddelat att de lånar 
ut upp till 500 miljarder kronor 
till företagen via bankerna för att 
säkerställa kreditförsörjningen. 
Finansinspektionen har meddelat 
att de sänker den kontracykliska ka-
pitalbufferten till noll för att värna 
en väl fungerande kreditförsörjning.
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Under måndagens nedkortade 
årsmöte valde Skellefteås arbetar-
kommun Evelina Fahlesson till 
efterträdare för Maria Marklund 
som kommunalråd för Skellefteå 
kommun. Evelina Fahlesson har 
varit politiskt engagerad i Socialde-
mokratin sedan 2006 och har suttit 
som Ordförande i Bygg och miljö-
nämnden sedan 2013.

-Jag är stolt, tacksam och glad över 
att ha fått förtroendet av Socialde-
mokratiska partiet här i Skellefteå. 
Vår kommun är inne i en spännan-
de utveckling och att nu få chansen 
att agera inom nya politiska arenor 
gör mig inspirerad men samtidigt 
ödmjuk inför vad som komma 
skall.   

Jag ser fram emot att tillsammans 
med övriga S-förtroendevalda och 
invånare i vår kommun fortsätta 
förvalta och våga utveckla det soci-
aldemokratiska arvet vi fått. Till-
sammans ska vi bygga en stark och 
hållbar kommun att lämna vidare 
till nästa generation. En kommun 
som står väl rustad för framtiden. 
säger Evelina Fahlesson.

skelleftesossen.se

Nytt kommunalråd 
har utsetts
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Fritidsnämnden har tagit beslut 
om att stänga Fritidsgården 
Klippan i Bergsbyn. Vi från S-
föreningens styrelse har skickat 
in en skrivelse där vi ifrågasatt 
beslutet men vi har tyvärr inte 
lyckats att övertyga nämnden att 
ändra sig.

Efter årsskiftet kom beslutet från 
Fritidsnämnden att man på grund 
av sparkrav tänkte stänga Fritids-
gården Klippan i Bergsbyn. Att det 
var just Klippan av Fritidsgårdarna 
som valts ut motiverades med att 
gården ligger i externa lokaler, att 
lokalsamhället i Bergsbyn fungerar 
bra i övrigt samt att man upplever 
att det är nära till gårdarna i 
Ursviken och på Morö Backe dit 
Bergsbyns ungdomar istället  
hänvisas. Bussförbindelserna är 
också bra mellan dessa.

Beslutet kom sedan att återtas med 
hänvisning till barnkonventionen 
som sedan årskkiftet är lag. Där-
för inleddes istället samråd med 
ungdomarna i Bergsbyn och deras 
synpunkter inhämtades för att ta 
ett nytt beslut. Ett beslut som nu 

Om stängningen av 
Fritidsgården Klippan

är taget och tyvärr kvarstår det att 
gården kommer att stänga till som-
maren. 

Hur går vi vidare?
I vår skrivelse framhöll vi att går-
den fungerar väl, att samarbetet 
med Bergsbykyrkan är viktigt för 
byn samt gör att kostnaderna för 
gården är mycket låga. Vi ifråga-
satte också att motivera en stäng-
ning med att Bergsbyn som sam-
hälle fungerar bra. Fritidsgården 
kan ju vara en av anledningarna att 
ungdomar i Bergsbyn mår bra och 
trivs och då vore det ju minst sagt 
olyckligt att ta bort gården.

Något gehör verkar vi dock inte ha 
fått och frågan är var vi då står. Vi 
tycker som de flesta i Bergsbyn att 
Klippan är viktig och bra för byn. 
Därför är det tråkigt att kommu-
nen inte tar sitt ansvar och frågan 
är om det finns några andra vägar 
att gå. Diskussionen fortsätter i 
gruppen Bergsbyn stället där vi bor 
och Rädda Klippan på Facebook. 
Var gärna med och tyck till. Kanske 
finns idéer på lösningar för gårdens 
och Bergsbyns framtid? 


