
S K E L L E F T E Å

Vi träffas i Cirkelsalen, Medlefors  
Medverkande:  
Fredrik Stenberg, ordförande för- och grundskolenämnden. 
Joakim Dahlgren, ordförande gymnasienämnden.  

- Samhället har alltför länge släppt kontrollen till 
marknaden. Skattepengar som ska gå till fler lärare och 
mindre klasser plockas ut som vinst och religiösa 
extremister och andra olämpliga ägare får driva friskolor.  
- Skattepengarna ska användas till skolbarnen, -inte till 
vinster. 
- Oseriösa aktörer ska bort med stramare kontroll.  
- Samma möjlighet till skolplats åt alla barn. Inga 
möjligheter att paxa plats redan på BB.  

K ALENDARIUM  

Mars 

18  Idépub –Så vinner vi valet 

23  Öppet möte, se  information 
nästa sida 

28 ÅRSMÖTE AK 

April 

2-3 Distriktsårskongress 

5 Dags för S-föreningar 
beställa 1:a maj pins  

25 Representantskap 

Maj 

1  Första Maj  

30  Representantskap 

OBS! Fler idépubbar på gång i maj 

Juni 

27  Representantskap 

Juli 

Expeditionen stängd 

Augusti 

18 Budröstning startar 

20 Valspurtskväll 

24  Förtidsröstning startar 

September 

5 Representantskap 

11  VALDAGEN 

 Vallokaler är öppna mellan 
 08.00-20.00 

Oktober 

3 Representantskap 

November 

7 Representantskap 

December 

5 Representantskap 

 

Vi bjuder på kaffe & te.  
Ingen anmälan krävs.  



Kamrater! 

Nu hänger det på oss. Ska vi vinna valet 
måste alla dra sitt strå till stacken. Ingen kan 
göra allt - alla kan göra något.  

1. Prata politik med människor i din närhet. 
a) Enkla resonemang kring hur vi får 
välfärden att fungera bättre - genom att 
begränsa vinster i i välfärdsbolag eller 
genom att sänka skatten. b) Påpeka att 
Skellefteå behöver en socialdemokratisk 
regering. Socialdemokrater = Mycket 
pengar till kommunerna. Moderater = lite 
pengar till kommunerna. 

2. Fotarbeta i din S-förening. Besök 
medlemsmöten, hjälp till att dela ut 
områdestidningar eller knacka dörr. 

3. Gör debattinlägg - insändare, 
debattartiklar eller kommentarer på nätet. 
Ju fler vi är som sysn som 
socialdemokrater, desto bättre. Man 
behöver inte vara proffs för att tycka 
saker. Vi har yttrandefrihet i landet. Vill 
du ha hjälp med ditt skrivande eller få 
fakta, kontakta någon av våra 
företrädare, eller expeditionen. 

4. Gilla! För dem som är lagda åt det 
digitala hållet. Ju fler som gillar och delar 
våra inlägg på socialamedier desto större 
spridning får dessa. Så leta upp oss på 
facebook och instagram och klicka på 
gilla och dela. 

5. Bygg på din argumentationsförmåga och 
partikunskap genom att delta i någon av 
våra utbildningar. Eller be din s-förening 
starta en studiecirkel i något aktuellt 
ämne. 

6. Knyt inte näven i fickan. Är det något 
som fungerar dåligt? Vill du ha svar eller 
argument. Hör av 
dig! 

Även om ovanstående 
är självklart för många 
så är det välbehövligt 
för andra. Så är det nog 
med det politiska 
samtalet också. Ibland  
måste man våga säga 
det självklara. Lycka till! 

 

Vi ses i kampen för ett 
bättre samhälle! 

/Olof Nyström Ordförande 

KANDIDATER NOMINERADE  
TILL ARBETAREKOMMUNEN 
Blanketter har skickats ut för en tid sedan 
men finns även att hämta hem på 
Rosenforalla.se och man kan höra av sig 
till expeditionen för att få den mejlad 

LÄMNA IN BLANKETTER  

FÖRSTA MAJ NÅLAR/PINS 
ARBETARERÖRELSENS DAG  

Nu är det dags för föreningarna att beställa 
antal första maj nålar man tror sig kunna 
sälja från Arbetarekommunen.  
Ring in 0910-77 9110 eller mejla in: 
skelleftea@socialdemokraterna.se. 
 

Bild på hur nålen kommer se ut kommer inom kort! 

ÅRSMÖTE, SKELLEFTEÅ  
ARBETAREKOMMUN 

DAGS FÖR  

Klockan 18:30 den 28 mars är det  
årsmöte på Medlefors i Cirkelsalen! 
Rösta vid val får S-föreningarnas ombud, 
viktigt att medlemsavgiften är betalad. 

IDÈPUBBAR I MAJ 

PÅ GÅNG  

Under maj kommer 
det att bli Idépubbar 
om valprogrammen. 

Vilka datum som 
gäller kommer inom 
kort! 

Ämnen: 

* Arbete 
* Utbildning  
* Hållbarhet  
* Äldre 
* Kultur/fritid 

S K E L L E F T E Å


