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Tänkvärt

     via mail

Jag vill bli kontaktad:

        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken

Det går också bra att maila ordföran-
den på gunilla.andersson@medlefors.se

Namn

Adress

Telefon:      

Mail:

Jag vill bli medlem i S-föreningen!

Ansvarig utgivare:
Bo-Lennart Öhman

Nikanors väg 14
932 35  Ursviken

0910-300 19 
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SkärgårdenSkärgården
Områdestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-föreningOmrådestidning från Klemensnäs-Ursvikens s-förening

”Vi kan inte hitta lösningarna på våra problem genom att tänka på sam-
ma sätt som vi gjorde när vi skapade dem.” (Albert Einstein)

”Du är inte bara ansvarig för det du säger, utan även för det du inte 
säger.” (Martin Luther King )

”Du slutar inte leka för att du blir gammal;  
du blir gammal för att du slutar leka.” (George Bernard Shaw)

”Den som tror att han är för liten för att göra någon skillnad har aldrig 
haft en mygga i sovrummet.” (Jan Cederquist)

”Dålig attityd är som punktering.  
Du kommer ingenstans förrän du har fixat den.” (The Secret)

”Gör vad du kan, med vad du har, där du är.” (Erid Bogren)

Nytt format!
Vi gör ett försök med att byta till ett mindre format på vår 

områdestidning. Hör gärna av dig med synpunkter.



Skolan och kapitalet. 

Svensk skola är kanske den 
mest liberaliserade offent-
liga institutionen. Sverige 
har valt en väg med en 
marknadsskola där ägarin-
tresset går före samhällsin-
tresset. 

Den senaste juridiska 
tolkningen som våra myn-
digheter gör är att betyg, 
elevers förutsättningar och 
annan statistik numera helt 
är klassad som affärshem-
lighet är förkastlig, odemo-
kratisk och farlig.

Vår utbildningsminister 
Anna Ekström är kraftigt 
bekymrad men tydlig med 
att skolan är viktigare och 
att öppenheten är viktig 
och vill göra förändringar 
för att säkra att den här 
typen av statistik inte ska 
vara hemlig. 

Nu återstår det att se hur 
riksdagen med sin i grun-
den borgerliga majoritet 
ställer sig till att säkra of-
fentlig statistik från skolans 
huvudmän. 

Skolan är viktigare för 
samhället än vad den är 
för sina ägare.

En konsekvens av höstens 
sekretessbeläggande av 
statistiken är att den in-
nebär svårigheter i kom-
munernas resursfördelning 
och det riskerar att resurser 
som ska fördelas efter be-

Visst har det nappat.
 
I de tider som nu råder kan man 
skatta sig lycklig över att vara 
bosatt i Ursviken. Det är nära 
till skog och mark där man hit-
tar bär och svamp. 

Ursviksfjärden ligger öppen 
utanför köksfönstret och lockar 
till aktiviteter som inte ens Co-
vid 19 rår på. Tänker då på bad, 
vattenutflykter och fiske.

När det gäller fisket och då 
främst abborrfisket så har det 
varit riktigt lyckat. 

Har tillsammans med son och 
sonson varit ett antal gånger 
nere vid Sundgrundsbron och 
kastat efter abborre. De första 
gångerna kom vi hem tomhän-
ta. 

Men så plötsligt under sista 
halvan av augusti och fram till 
början på september så fick vi 
alltid flera stora abborrar med 
oss hem.

Abborrarna fileas och fryses ner 
för att senare under höst och 
vinter få vara grunden till lite 
festligare måltider. Sammanla-
gt fick vi ihop närmare fem kilo 
byxade file´er. 

/red. 

Gunilla har ordet

Har Sverige gjort rätt? 
I många länder som tidig-
are stängt ner totalt ser vi 
nu en ökad spridning av 
Covid 19. I Sverige planar 
det ut och antalet med 
bekräftad smitta minskar 
och framför allt minskar an-
talet svårt sjuka och döds-
fall.

Vi måste fortsätta att hålla 
i och hålla ut. Ett vaccin 
som är effektivt kan dröja 
och fram tills att det är på 
plats är det samma regler 
som gäller. Håll avstånd, 
tvätta händerna och stanna 
hemma om du är det min-
sta sjuk.

Många har fått veta att de 
har antikroppar då de re-
dan har haft viruset och till 
dem kan vi inte säga annat 
än GRATTIS! 

Att klarat sig genom Covid 
19 och nu veta att man bär 
på antikroppar gör att man 
med största sannolikhet 
inte kommer att drabbas 
igen. 

Förmånen som de person-
erna har är att de faktiskt 
kan krama om sina nära 
och kära, det är jag ärligt 
talat väldigt avundsjuk på.
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Regeringen har i dagarna 
aviserat att man i höstbud-
geten gör stora satsningar 
på vård och omsorg. Är det 
någonting vi blivit med-
veten om senaste halvåret 
är hur viktigt det är att vi 
har resurser till att ta hand 
om de som behöver vård 
och omsorg. Planerad vård 
har fått skjutas på fram-
tiden under pandemin och 
ett tillskott på 4 miljarder 
till regionerna är ett bra 
besked för att råda bot på 
detta.

För 2021 har man dessu-
tom föreslagit att det ge-
nerella statsbidraget till 
kommuner och regioner 
ska öka med ytterligare 10 
miljarder kronor.

Även kulturen får en 
satsning för att klara sig 
genom krisen. Kultur är 
oerhört viktigt för vårt 
välmående och är det 
någonting som tagit stryk 
under denna tid så är det 
människors mående.

Passa på att njuta av den 
fantastiska hösten och det 
magiska bärår som detta 
är, jag har aldrig sett maken 
till mängd bär i skog och 
mark.

Vi i s-föreningen har startat 
upp igen med våra medle-
msmöten. Vi ses men glest 
som sig bör. Under hösten 
ska vi se till att vi har in-
tressanta gäster på våra 
möten. 

Det är nog inte bara jag 
som har saknat fysiska 
möten med diskussioner 
och samtal om vår nutid.

Ta hand om varandra!

/Gunilla Andersson
Ordf. S-föreningen
gunilla.andersson@medlefors.se

S-föreningen.
 
Jag brukar med jämna mellan-
rum slå ett slag för vår förening.

S-föreningen är och blir vad 
medlemmarna gör den till. I ett 
allt hårdare politiskt klimat med 
ökad polarisering är det viktigt 
att föreningen kan förbli stark. 

Styrkan ligger i att föreningens 
medlemsantal är så stort att vi 
kan ha representanter i styrelser 
och nämnder. 
Därför vänder vi oss till dig 
som är intresserad av samhäl-
let och dess utveckling, till dig 
som tror på demokrati, jäm-
likhet och allas lika värde oav-
sett könstillhörighet, religion, 
sexuell läggning och dessutom 
vill vara med och påverka, du är 
välkommen att bli medlem i vår 
Socialdemokratiska förening.

Om inte affischering säger an-
nat så sammanträder förenin-
gen kl. 19.00 första torsdagen 
varje månad med uppehåll juni 
– augusti.

Affischeringen talar också om 
vilket eller vilka ämnen som be-
handlas under mötet.

Du är hjärtligt välkommen!
/red.

hov får ännu svårare att nå 
fram. 

Det finns mycket kvar att 
göra för att alla barn ska 
få förutsättningar att lyck-
as och Sverige måste välja 
en annan väg vad gäller 
resursfördelning och ans-
var för planeringen av ut-
bildningsplatser för att vi 
i framtiden ska klara sam-
hällsutvecklingen och de 
utmaningar som ligger 
framför oss. 

Som socialdemokrat kän-
ner jag lojalitet med alla 
elever och medarbetare 
i verksamheten, oavsett 
vem som råkar äga skolan. 
Att säkra transparens och 
att de medel som samhäl-
let avsätter till skola ska 
gå just till utbildning är för 
mig självklart. 

Men till att börja med måste 
detta juridiska missöde rät-
tas till – det kräver ansvar 
från alla partier i riksdagen 
oaktat om man ska försvara 
marknadsskolan eller inte.

/Fredrik Stenberg
Ordförande i för- och grunds-
kolenämnden 


