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     via mail

Jag vill bli kontaktad:

        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken

Det går också bra att maila ordföranden 
på gunilla.andersson@medlefors.se
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Jag vill bli medlem i S-föreningen!
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Bo-Lennart Öhman

Nikanors väg 14
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073-072 00 06 
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”Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting – och de 
kloka så fulla av tvivel”.  (Bertrand Russel)

”Det är bättre att själv bevara sin hemlighet än att låta någon annan göra
det”.  (Arabiskt ordspråk)

”Det finns blott en väg till lycka, och det är att upphöra med att bekymra 
sig över förhållanden som det inte står i vår makt att ändra”.  (Epiktetos)

”Sanningen och förnuftet äro sällan ovänner”.  (Kristina)

”Man kan begära att jag skall söka sanningen men inte att jag skall finna
den.”  (Denis Diderot)

”Sanningen har ofta mer att frukta av sina försvarares hetsighet än av sin 
motståndares argument.”  (William Penn)

”Pengar är som ett sjätte sinne, utan vilket man inte får 
det rätta utbytet av de fem

övriga.”  (W. Somerset Maugham)



gdomsfullmäktige. Kon-
ceptet har utvecklats 
genom åren och nu under 
pandemin har så att säga 
allt behövt förändras. 

Men grundprincipen har 
varit att elever tar fram 
förslag och argument och 
presenterar dessa och 
målet är att få till stånd en 
dialog med lokala poli-
tiker inom olika områden 
med sina förslag. Denna 
dialog har sett olika ut 
men eleverna har själva 
uttryckt att det är just dia-
logen utifrån elevernas 
agenda det vill få till.

Tidigare kunde vi 
företrädare från olika 
kommunala nämnder 
besöka några skolor för 
att direkt möta elever och 
i år fick det bli i ett digi-
talt forum. Jag hoppas 
att vi framöver kommer 
kunna använda oss av en 
kombination av detta och 
stärka tydliggörandet av 
demokratin för elever till-
sammans med skolan. 

I mitt politiska arbete 
hoppas jag vi kan ta vara 
på det bästa av fysiska 
och digitala träffar eft-
er pandemin för att på 
elevernas villkor förklara 
och lyssna på varandra för 
att få en bättre förståelse 
och utveckling av den lo-
kala demokratin.
/Fredrik Stenberg

gen på som aldrig förr.
- Vi bereder för en ny bro
- Företagspark Site East
- I förlängningen av Tors-
gatan tillkommer en ny 
rondell
- Utvecklingen i hamnen 
pågår för fullt med både 
muddring och utökning 
av hamnyta.

Det byggs överallt känns 
det som och det känns 
bra, men vi måste också 
vara realister och se de 
utmaningar som kommer.
T.ex. att få in de ökade 
driftskostnaderna i 
utökade budgetramar för 
kommande år för att kun-
na vårda det vi har och 
det som byggts.
/Jonas Segerlund
Ledamot i Samhällsbyg-
gnadsnämnden
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Den ljusnande framtiden 
är vår....
Jag ser ljuset i tunneln... 
Vaccinationerna börjar nå 
fler och fler. Jag är evigt 
tacksam att man lyckats 
arbeta fram ett vaccin på 
så kort tid. Äntligen har 
mina äldre släktingar fått 
sitt  vaccin och den ofriv-
illiga karantän de levat 
i under ett drygt år bör-
jar fasas ut. Själv har jag 
i skrivande stund bokat 
min första dos och stan-
nar gladeligen på hem-
maplan under semestern 
för dos två.

Däremot är det fortfar-
ande en stor del av be-
folkningen som inte fått 
tid att boka. Så restriktion-
erna måste fortsättnings-
vis finnas. Men snart....

I höst är det val!
Vi är många som är med-
lemmar i Svenska kyrkan. 

Långt ifrån alla av oss är 
frekventa kyrkobesök-
are, vi är en blandning 
av troende, tvivlande och 
sökande. Jag anser att 
Svenska kyrkan ska vara 
öppen för oss alla. 
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Kyrkan gör så många vik-
tiga saker, inte minst på 
det sociala planet.

Precis som många andra 
föreningar och samman-
slutningar så är några 
väldigt aktiva och några 
är med för att man vill 
stödja en viktig verksam-
het. Inget medlemskap är 
mindre viktigt. Att ställa 
upp i kyrkovalet i vår förs-
amling är att ta ansvar 
för något som är vårt ge-
mensamma.

Vår församling S:t Örjan 
är en välmående försam-
ling med massor av bra 
verksamhet. Så vill jag 
att det ska fortsätta att 
vara. Kyrkan ska vara ak-
tiv i närsamhället, kyrkan 
ska vara pådrivare i stora 
frågor men framför allt 
ska kyrkan vara välkom-
nande. För alla!
Så för mig som medlem 
i kyrkan är det självklart 
att rösta i kyrkovalet, det 
hoppas jag att alla med-
lemmar gör.

Med förhoppning om 
en skön och lagom varm 
sommar så ses vi i höst. 
/Gunilla, ordförande

Vinstuttag i skolan.
Så är det dags igen, ak-
tiebolag och vinstuttag i  
skolorna ska utredas på 
nytt. Den här gången av 
lärarnas riksförbund (LR). 
Och det är Anne-Marie 

Pålsson, en f.d. M-poli-
tiker, som fått uppdrag-
et!!  (lite märkligt då M 
på riksplanet inte är di-
rekt emot företag i utbild-
ningsväsendet).

Den förre utredaren Ila-
mar Repalu lyckades inte 
presentera ”ett politiskt 
godtagbart förslag”. Det 
är alltså partipolitiska 
låsningar som bakbun-
dit regering och riksdag. 
Hos allmänheten finns en 
majoritet för att begränsa 
vinstuttag.

Det är med andra ord 
dags nu. Att Sverige 
ansluter sig till övriga 
världen och avskaffar vin-
stuttag/riskkapitalister i 
skolväsendet. Vi är enda 
landet i världen med det-
ta system. Chile lämnade 
för några år sedan. Inom 
utbildningsväsendet ska 
bara skollagen gälla, inte 
aktiebolagslagen!!

En rejäl satsning på 
skolväsendet är välkom-
met. Utbildning är det 
allmännas uppgift och in-
gen annans.
/Martin Lundmark

Demokratin måste förs-
varas!
Att demokratin behöver 
försvaras varje dag, det 
är något som vi som poli-
tiker ofta pratar om. I 
Skellefteå kommun har 
vi i många år arbetat ak-
tivt med det vi kallar un-

Rapporter.

Fritidsnämnden.
I dessa tider med pan-
demin som har ställt till 
det väldigt mycket för i 
princip alla kommunens 
föreningar under en all-
deles för lång tid känns 
det fantastiskt roligt att 
vi får skrida till verket och 
infria ett av våra vallöften 
som vi gav våra väljare. 
En ny konstgräsplan ska 
anläggas i Burträsk inom 
kort.

Under förra året kom-
penserade vi alla förenin-
gar som fick dela på en 
extra miljon. Detta för att 
dra ett strå till stacken och 
göra det vi kan för att un-
derlätta för föreningarna 
då man inte kunnat bed-
riva normala aktiviteter.

Det senaste aktivitetsstö-
det (LOK-stöd) som be-
talades ut nu i vår blev 
ett solidariskt stöd där vi 
försökte göra det så rät-
tvist som möjligt utifrån 
rådande Covid 19-situa-
tion.
/Isak Rådahl
Ledamot i Fritidsnämn-
den.

Samhällsbyggnads-
nämnden.
Äntligen får vi lite sol på 
oss och vaccinationerna 
fortsätter, så snart kan 
man vara lite social igen.
I samhällsbyggnads-
nämnden rullar utvecklin-

Vår förhoppning är 
att vi i höst 
ska kunna 

återuppta våra 
medlemsmöten. 

Vill du veta när 
de är så skicka mig 
ett mail så får du 

inbjudan. 

gunilla.andersson@
medlefors.se

 

/Gunilla


