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 inom Klemensnäs-Ursviken inom Klemensnäs-Ursviken

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

073-072 00 06 

Layout:
Gunilla  Andersson

070-575 42 45
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”Alla djur är jämlika, men några är jämlikare än andra.” (George Orwell)

”Det naturliga är icke skamligt, blott det sker i lönndom.” 
(Latinskt ordspråk)

”Iaktta, lyssna, tig. Döm sällan. Fråga mycket.” (August von Platen)

”Man föredrar att tro på det man helst håller för sant.” (Francis Bacon)

”En liten fjäder kan nog bli till fem hönor.” (H.C. Andersen)

”Den handling är den bästa som tillförsäkrar största möjliga lycka åt det 
största antalet människor.” (Francis Hutcheson)

”Lögnaren är den farligaste förbrytaren. 
Han kan operera utan medbrottslingar.” (Argentinskt ordspråk)



säkerligen att visa sig på 
olika sätt. 

Att kompensera för det-
ta kommer inte att bli 
enkelt. Som aktiv skol-
politiker måste jag säga 
att jag ändå gläds åt att 
samhället ser hur viktig 
förskola och skola är för 
hela samhället. 

Vi bygger samhället 
med kunskap och det ar-
bete som utförs för barn 
och elevers kunskapsut-
veckling är slående im-
ponerande. Särskilt i kris-
tider.
/Fredrik

Annorlunda möte.
Politisk förenings-
verksamhet bygger på att 
individer träffas fysiskt, 
diskuterar, fattar beslut 
och verkställer om möjligt 
de fattade besluten. 

Men vi genomlever en 
tid då detta inte kan ske 
på vanligt sätt. Här har 
digitaliseringen skapat 
möjligheter att låta den 
demokratiska processen 
fortgå även om det haltar 
på sina håll.

Söndagen den 28 feb-
ruari höll Klemensnäs-
Ursvikens S-förening sitt 
årsmöte där vi fysiskt 
hade samlats 3 personer 
samt vår ordförande Gu-
nilla Andersson. 

med stark vind som des-
sutom skapat malplac-
erade drivor upp till en 
meter som man tvingats 
brottas med, då är det 
lite för mycket.

Men jag har sett de som 
med stor glädje gärna 
hade önskat sig ännu mer 
snö. Det är de barn som 
man lite här och var sett 
rotat runt, plumsat, hop-
pat, åkt på mage ivrigt 
skrattande och kvittrande 
av förtjusning över detta 
ljuvliga duntäcke av snö.

Själv inväntar jag med 
samma förtjusning längre 
ljusa dagar, dagsmejan 
och den alltid lika sköna 
våren.
/Red. 
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Ljuset i tunneln...
Jag vägrar att ge upp! 
Även om vaccineringen 
kommer att senareläggas 
på grund av sena leveran-
ser så finns det i alla fall 
en bortre gräns för denna 
ofrivilliga karantän.

De som jobbar i vården 
och omsorgen kan inte 
välja att jobba hemifrån, 
de kan inte välja bort att 
använda skyddsutrust-
ning som munskydd och 
visir.

Men de flesta av oss an-
dra kan välja att visa dem 
respekt och hänsyn. Det 
gör vi bäst genom att föl-
ja de rekommendationer 
vi får att förhålla oss till.

Rekommendationerna är 
INTE valbara om vi ska 
stoppa smittspridningen. 
Vi kan naturligtvis strunta 
i dem, men det får kon-
sekvenser. Så följ dem!

Gör vi det så kommer 
bättre tider. Gör vi det så 
kanske utsatta människor 
orkar hela vägen.
Gör vi det kan den här 
pandemin någon gång bli 
historia.
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Jag försöker se det posi-
tiva i eländet.
Jag har inte behövt skot-
ta fram bilen i arla mor-
gonstund under snöstor-
marna, jag ska ju ändå 
vara hemma.

Jag har minskat min 
bilkörning enormt, bli-
vit bättre på att planera 
inköp, och faktiskt, jag 
kommer nog att försöka 
hålla kvar många av de 
rutiner jag har idag även 
när pandemin är över.

Aldrig tidigare har jag 
promenerat så mycket 
som den här tiden, ett 
måste för att röra på 
sig före och efter långa 
dagar vid datorn. Det är 
en vana jag ska försöka 
hålla intakt även när det-
ta är över.

Håll i, håll ut. Håll avstånd 
och tvätta händerna. Ha 
munskydd om så behövs 
men gå inte närmare 
varandra för det.

Väljer att avrunda med en 
liten del av Karin Boyes 
dikt ”ja visst gör det ont”:

”Då, när det är värst och 
inget hjälper,
Brister som i jubel trä-
dets knoppar.
Då, när ingen rädsla län-
gre håller,
faller i ett glitter kv-
istens droppar
glömmer att de skräm-
des av det nya

glömmer att de äng-
slades för färden
känner en sekund sin 
största trygghet,
vilar i den tillit som 
skapar världen.”

Sköt om er!
/Gunilla

 

Skolans viktiga arbete.
Det har nu gått ungefär 
ett år sedan pandemin 
slog till med full kraft. 
Covid-19 har inte lämnat 
någon oberörd och vi har 
berörts på olika sätt. 

En del har förlorat sin 
försörjning och den so-
ciala distanseringen är 
påtagligt svår för många. 

Skolan som vi vet har 
viktiga syften utöver sitt 
rena kunskapsuppdrag 
och den sociala delen 
av skolan har minst sagt 
påverkats starkt av pan-
demin. 

Skolan fyller en viktig 
social plats och är viktig 
och att vi tvingats till att 
genomföra stora delar av 
verksamheten med nöd-
fjärrundervisning har varit 
nödvändigt men kommer 

Resterande S-medlem-
mar deltog digitalt. Mötet 
genomfördes planenligt 
utan några större diskus-
sioner. Sedan gick vi hem. 

Jag tycker det var bra 
att årsmötet kunde ge-
nomföras på detta sätt. 
Men jag skulle ljuga om 
jag påstod att jag inte 
saknade det fysiska mötet 
där man kan följa mins-
pel i deltagarnas ansikten 
och röstvariationerna ge-
nom mötet. 

Det var ett annorlun-
da möte som var tvun-
get att genomföras för 
föreningsdemokrat ins 
skull och därför viktigt. 

Men jag hoppas inner-
ligt att nästa årsmöte får 
ske där alla deltagare kan 
vara fysiskt närvarande.
/Red.

Snö och glädje.
Vi är många som älskar 
snö i lagom mängd. Se-
dan finns de de som vill 
ha ofantligt med snö. 

Själv tillhör jag den första 
gruppen. Har inget emot 
att det snöar om det 
snöar ett par centimeter 
åt gången. Då kan det 
gärna få snöa flera dagar 
i sträck. 
Men när det som denna 
vinter vid ett par tillfällen 
vräkt ner snö upp till två - 
tre decimeter kombinerat 

/Fredrik  
Stenberg
Ordförande i för- och 
grundskolenämnden 

Styrelsen tackar med-
lemmarna för det 
fortsatta förtroendet 
att leda föreningens 
arbete. 
Vår förhoppning är 
att vi så snart som 
möjligt ska kun-
na återuppta våra 
föreningsmöten. Tills 
dess att det är möjligt 
får vi som alla andra 
ändå vara glada över 
att vi kan “ses” digi-
talt emellanåt.
/Gunilla, ordförande


