
 

 

Lucas Thompson 

Gymnasienämnden 

För det första lättar Coronan och det blir 
lättare att umgås och mötas. Så snart 
rekommendationerna tillåter det kommer 
vi att kalla till fysiska representantskaps-
möten igen. Det mörker som distanse-
ring har lagt över partiarbetet har inte 
fullt ut kunnat bekämpas med digitala 
lösningar. Många har blivit fantastiskt 
duktiga, men det räcker inte. Vi är ett 
stort parti och är beroende av att ni med-
lemmar känner delaktighet och har en 
relation till varandra och partiet. Det lju-
set hoppas jag som sagt snart få uppleva 
igen. 

För det andra har vi en fantastiskt ut-
veckling och framtidstro i Skellefteå kom-
mun. Vi ska bli fler inte färre och med det 
också få en mer balanserad åldersstruk-
tur. Det är inte bara i Bergsbyn det hän-
der saker, utan i Kåge och Bureå byggs 
det bostäder. I Burträsk satsas det för att 
utveckla levnadskvaliteten med konst-
gräs och aktivitetspark. Vi får snart Norr-
bottniabanan. Staten ser oss som en in-
tressant plats och en E4-satsning är när-
mare än någonsin. 

När hela denna karusell snurrar runt oss 
ska vi Socialdemokrater stå tryggt i  

mitten och berätta om hur vi byggde 
Skellefteå starkt. Hur vi genom ideolo-
giska beslut såg till att ha en rådighet 
över händelseutvecklingen. Att vi till-
sammans äger kraftverk, bussbolag, 
hamn, flygplats, campus, med mera. 
 
 Att vi byggt ett samhälle med en bra 
skola, vård och omsorg. Men vi har 
även skapat ett samhälle med stor in-
frastruktur och många fritids- och kul-
turvärden som gör det mer attraktivt 
att leva i Skellefteå. Partikamrater, vi 
behöver hjälpas åt att forma och 
sprida berättelsen om vår del i Skellef-
teås framgång. 
 
Till hösten väntar Kyrkovalet där vi ska 
stå upp för den svenska folkkyrkan. En 
institution i det svenska civilsamhället 
som finns där för att stödja människor 
inom områden där annan infrastruktur 
kommer till korta. Vid sorg och själa-
vård, vid existentiella grubblerier och 
vid ensamhet och utsatthet. Vi vill se 
en kyrka för alla. Vi vill ha mer av 
barmhärtighet och att älska din nästa. 
Vi vill motverka diskriminering och 
kyrklig högdragenhet. 

Själv är jag inte religiös men ändå 
kyrklig av just de skäl jag angivit ovan. 
I höst är jag med och kampanjar för en 
öppen folkkyrka och en Socialdemo-
kratisk valseger. Du också hoppas jag! 

Olof Nyström  
  

30 augusti 

27 september 

25 oktober 

29 november 

Vi hoppas innerligt att vi får ses på 

Medlefors till hösten!  

Det här är sista 

nyhetsbrevet innan 

sommar och 

semester. Vi hoppas 

ni får en fantastiskt 

fin sommar och att vi 

alla kan träffas till 

hösten och återuppta 

våra politiska 

diskussioner. Vi 

saknar nog det 

allihop men desto 

aktivare blir vi 

förhoppningsvis i 

höst. Det är bra för 

då ska vi jobba för 

att vinna val 

framöver.  

Trevlig sommar! 



Ersättare Personalnämnden efter Jimmy Kristofferson  
Personalnämnden består av Evelina Fahlesson, Tomas Andersson; ersättare Liselotte 
Hjelte Löfgren, Simon Rilfors. 
 

Ersättare Gymnasienämnden efter Lena Eriksson 
Gymnasienämnden består av Joakim Dahlgren, Per Larsson, Carina Lundmark, Mats 
Ekman, Karin Hedlund, Lucas Thompsson; ersättare Anna-Karin Stenlund och Jan 
Söderström 
 

Ersättare Fritidsnämnden då Jonna Lundgren blir ordinarie. 
Fritidsnämnden består av Olof Nyström, Gunilla Lundström, Ewa Eriksson, Isak 
Rådahl, Karina Lundgren, ersättare Jesper Eriksson, Jesper Lindström.  
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Nu är det mindre än 3 månader 
kvar till kyrkovalet som är den 19 
september.   
Högerkrafter mobiliserar inför valet, 
inte minst Sverigedemokraterna 
lägger stora resurser för att få 
inflytande och göra Svenska 
Kyrkan till något annat än det vi är 
stolta över. Det kanske inte första 
gången det pratas om ödesval? 
Men om något så är kyrkovalet 
2021 precis ett sådant, ett ödesval.  

Våra värderingar om en öppen 
demokratiska folkkyrka står mot de 
mossiga högervärderingarna som 
vill vrida tillbaka tiden. Inte minst 
handlar det om kvinnors roll i 
kyrkan, HBTQ-personers 
rättigheter och öppenhet inför 
andra kulturer och religioner. 

Det är vår uppgift att stå upp för 
människovärdet, allas lika rätt. Det 
är viktigt för att Svenska kyrkan 
framgent ska kunna vara en plats 
som fungerar för dig, din vän eller 
en släktning när det behövs. 
Engagera dig för en kyrka som är 
på väg framåt, inte bakåt. 

Vi är inne i en uppladdningsfas och 
efter sommaren så startas 
valarbetet upp.  

Våran förhoppning är att det ska 
gå börja genomföra aktiviteter  

där man kan träffas fysiskt,  

om än i mindre grupper. 

I kyrkans värld så kallas det 
nomineringsgrupper och 
Socialdemokraterna är en av 
dessa grupper. 

I församlingar/pastorat inom 
arbetarkommunen så arbetar man 
med att göra lokala kyrkopolitiska 
program inför valet. 
Den 4 september så kommer det 
att ske en nationell valupptakt med 
bland annat Stefan Löven 
Förtidsröstningen börjar den 6 
september 
11 september 1 år kvar till 
ordinarie riksdagsval 
15 september valslutspurten med 
bland annat gemensam ringkväll i 
hela Sverige 
19 september valdagen 
Vi behöver få flera som hjälper till 
vid dom olika aktiviteter som ska 
genomföras. Man kan med fördel 
höra av sig på e-post till 
partiexpeditionen på 
skelleftea@socialdemokraterna.se 
Eftersom det är partiet som går till 
val i kyrkovalet så är alla 
medlemmar välkomna att hjälpa till 
i valet 
 
Återkommer med mera information 
i kommande nyhetsbrev.  
 
Tomas Andersson, Kyrkovalledare 

Vi behöver anställa en 

valledare inför valet. Känner 

du att det vore något för dig?  

Skicka din ansökan till 

olof_n73@telia.com, senast 

den 25 juli.  

Tillträde enligt 

överenskommelse, varaktighet 

cirka ett år.   

Vi behöver också en vikarie 

på Expeditionen. I sysslorna 

ingår medlemshantering, viss 

ekonomihantering, 

förberedelser för möten, 

redaktionellt arbete med 

informationsblad och sociala 

medier samt hemsida och en 

massa annat smått och gått. Är 

det något för dig, ansök senast 

den 25 juli. Tillträde enligt 

överenskommelse, varaktighet 

till att börja med cirka 2 

månader. Skicka din ansökan 

till 

tomas@burtrask.com 

mailto:skelleftea@socialdemokraterna.se

