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Första maj är solidaritetens dag - flagga rött!

Den första maj så demonsterar 
vi. Vi demonstrerar för fackliga 
rättigheter, för en rättvis politik 
och för ett jämlikt samhälle. 
Den röda tråden i allt detta som 
inkapslar allt som vi som  
Socialdemokrater står för,  
handlar om solidaritet.

Där andra ställer grupper mot 
varandra och framhåller sina egna 
förmåner och rättigheter framför 
andras så strävar vi efter ett  
samhälle som präglas av solidaritet. 

Vi vill ha solidaritet med alla de 
som arbetar i Sverige. Alla som 
hjälper till att dra sitt strå till 
stacken och med sitt arbete skapar 
allt vi som samhälle behöver.  

Men lika viktigt är solidaritet med 
de som inte längre arbetar. De 
som har arbetslivet bakom sig och 
behöver en pension som räcker till 
en värdig ålderdom.

Vi vill också ha solidaritet med 
de som inte har ett arbete. Varje 
medborgare som inte arbetar är en 
resurs som samhället misslyckats 
med att ta tillvara. 

Vi vet att människan har en inne-
boende kraft och vilja att bidra. 
Med satsningar på utbildning och 
fortbildning tillsammans med 
omställning och socialt stöd där det 
behövs kan vi hitta allas plats i sam-
hällsbygget. Där är alla lika viktiga, 
där har alla en plats. 

Men vi vill inte bara ha solidaritet 
inom vårt eget land. Solidariteten 
ska nå alla världens människor - 
och finnas mellan alla världens folk. 
Att hjälpa till att lyfta länder ur 
fattigdom är viktigt inte bara för de 
människor som vi hjälper utan för 
hela världen som blir starkare av 
andras styrka.

På första maj demonstrerar vi för 
solidaritet. Men i år kan vi inte gå 
i vårt tåg. Istället visar vi vår tro på 
solidaritet på andra sätt. Vi flaggar 
rött i våra hem eller på våra arbets-
platser. Vi hänger ut ett rött tyg 
som en påminnelse om den värld vi 
vill ha. Att vi alla är en del av den.

 
/Magnus Nilsson

S- föreningens vice ordförande
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Styrelsen i Bergsbyns  
S-förening består av följande

Mikael Marklund 
Ordförande 
 
Magnus Nilsson
Vice ordförande
 
Ulf  Jonsson   
Kassör  

Vasilis Papoutsis 
Ledamot    

Daniel Nyman 
Ledamot
   
Johan Vidmark 
Ersättare

Annamaria Hedlund 
Ersättare

Från årsmöten i Bergsbyns  
S-förening och Skellefteå  
Arbetarekommun

Vi börjar med årsmötet i Bergsbyns 
S-förening där det mest noterbara 
var att Mikael Marklund valdes till 
ny ordförande i föreningen. Mikael 
har varit med länge i styrelsen och 
sitter bland annat i Kyrkofullmäkti-
ge sedan tidigare. Mikael har också 
varit vice ordförande de senaste 
åren.

Nya roller i styrelsen
I styrelsen i övrigt så kommer 
Magnus Nilsson som tidigare varit 
ordförande att fungera som vice 
ordförande. Vi valde också in  
Annamaria Hedlund som ny ersät-
tare i styrelsen vilket är bra inte 
minst för att vi får ytterligare repre-
sentation från den södra delen av 
föreningens upptagningsområde.

Ny ordförande i AK
På arbetarekommunens årsmöte 
valdes Olof  Nyström från Örviken 
till ny ordförande. Från oss i Bergs-
byn så kvarstår Magnus Nilsson 
som vice ordförande i  
arbetarekommunen. 

Möten på distans
På grund av rådande restriktioner 
för att förhindra smittspridningen 
så kunde inte årets årsmöten 
genomföras på traditionellt sätt. 

Därför fick vi testa att hålla våra 
möten på distans med hjälp av 
digitala plattformar. Såväl fören-
ingen som arbetarekommunens 
årsmöten var dock ändå rätt 
välbesökta och allt fungerade efter 
omständigheterna bra.

Den 30/2 hade Bergsbyns S-förening årsmöte som genomfördes 
på distans. Mikael Marklund valdes till ny ordförande i föreningen 
medan Magnus Nilsson valdes till vice ordförande. Magnus valdes 
också till vice ordförande i arbetarekommunen på dess årsmöte den 
8/3.  
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En historiskt stor utbyggnad av  
infrastrukturen i hela Sverige

Rätt investeringar i transportinfra-
struktur bygger Sverige starkt och 
hållbart för framtiden. Proposi-
tionen Framtidens infrastruktur - 
hållbara investeringar i hela Sverige 
innebär stora satsningar, både för 
att ta hand om och utveckla befint-
lig infrastruktur, men också för att 
genomföra nya investeringar i hela 
landet. Infrastrukturpropositionen 
kombinerar satsningar på underhåll 
av vägar och järnvägar med nya 
investeringar.

De ekonomiska ramarna för nästa 
planperiod 2022–2033 föreslås 
ligga på 799 miljarder kronor – en 
ökning på 176,5 miljarder kronor 
jämfört med perioden 2018–2029. 
Tillkommande medel som banav-
gifter och trängselavgifter beräknas 
uppgå till 77 miljarder kronor, 
vilket sammantaget ger en ram på 
876 miljarder kronor.

Drift och underhåll av vägar och 
järnvägar 
Drift och underhåll av vägar och 
järnvägar är en förutsättning för 
att säkra den statliga transportin-
frastrukturens funktion och tillför-
litlighet och är därmed viktigt för 
såväl medborgare som näringsliv.

Regeringen föreslår därför att 
medel till drift och underhåll av 
järnvägen blir 165 miljarder kronor 
– en ökning med 40 miljarder kro-
nor. Medel till underhåll av vägar 
föreslås bli 197 miljarder kronor – 
en ökning med 33 miljarder kronor.

Utbyggnad av nya stambanor 
och andra viktiga investeringar
I infrastrukturpropositionen före-
slår regeringen även att medel till 
utveckling av transportinfrastruktur 
blir 437 miljarder kronor – en ök-
ning med 103,5 miljarder kronor. 
Förslaget till ekonomisk ram för 
utveckling innebär att den gällande 
nationella planen kan fullföljas och 

Regeringen lägger nu fram en infrastrukturproposition på riksdagens bord som innebär den största 
ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin - totalt 876 miljarder de kommande åren.

DAMMEN

att satsningar kan göras på såväl 
nya stambanor som andra ange-
lägna åtgärder.

Utbyggnaden av nya stambanor 
är viktig för att öka kapaciteten 
i järnvägsnätet, knyta landets tre 
storstadsregioner närmare varan-
dra och bidra till stadsutveckling, 
bostadsbyggande och större arbets-
marknadsregioner.

Nationella planen beslutas 2022
Förslagen i propositionen läg-
ger grunden för den kommande 
nationella planen för transport-
infrastrukturen. Efter att infra-
strukturpropositionen beslutats av 
riksdagen fortsätter arbetet med 
den så kallade åtgärdsplaneringen. 
Den innebär att de åtgärder som 
bör prioriteras in i den nationella 
planen identifieras. Beslut om ny 
nationell plan planeras till 2022.

www.socialdemokraterna.se
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Socialdemokraterna i Bergsbyn, 
Stackgrönnan och Nyhamn fort-
sätter att jobba för våra närområ-
den. Vi vill ha fungerande skolor 
och förskolor, kommunikationer 
och att våra samhällen ska vara 
välkomnande och bra platser att 
bo och växa upp i.

Vi vill gärna ha med dig på den 
resan! Vi vill bli fler och vi vill på-
verka mer, hela tiden. Med Euro-
pas största företagsetablering mitt 
ibland oss kommer det att hända 
otroligt mycket i vårt närområde.

Möjligheterna till utveckling är 
närmast obegränsade och vi kan 
förbereda oss på många nya vän-

ner, grannar och förhoppningsvis 
partikamrater. 

Men utvecklingen kommer också 
att ställa stora krav på såväl kom-
munen som oss som bor här att 
vara ett stöd för att få allt att fung-
era så bra som möjligt.

Vi ser den Socialdemokratiska 
föreningen som en självklar del 
inte bara i utvecklingen utan hur 
den ska utformas. Vi tänker vara 
med hela vägen och bidra till att det 
här blir så bra det bara kan bli. På 
bägge sidor om älven och i alla de 
delar som vår förening nu består av.

Bli medlem i Socialdemokraterna!

Så oavsett om du bor i Norra eller 
Södra Bergsbyn, eller i Stackgrön-
nan eller Nyhamn så vill vi skicka 
en uppmaning att bli medlem. Alla 
som delar våra Socialdemokratiska 
värderingar kommer att kunna vara 
med och påverka framtiden och allt 
engagemang är välkommet.

Nedan här finns information om 
hur du blir medlem. Passa på! Alla 
frågor och synpunkter är också 
välkomna. Du kan nå föreningen 
på 070-691 85 21 eller mange@
bergsbyn.com.

     BLI  MEDLEM
   

     Använd länken:
     https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
      

     eller kontakta kansliet:  
     0910-77 91 10 alt. skelleftea@socialdemokraterna.se


