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En Socialdemokratisk valseger för en stark 
kommun - För jobb, solidaritet och välfärd.

Vi närmar oss ett val, ett viktigt 
val. Det är väldigt tydligt att det 
finns två tydliga alternativ att 
välja på. Vi vill gärna prata mer 
om varför en röst på Socialde-
mokraterna är det bättre alterna-
tivet.

I pandemins spår har vi sett hur 
viktigt det är med ett starkt sam-
hälle som kan kraftsamla när det 
behövs och se till att hjulen snurrar 
även när krisen kommer. 

Plötsligt pratar då borgerliga partier 
på nya sätt. Då man annars driver 
en politik att staten ska vara så 
liten som möjligt och inte lägga sig 
i marknader så vill man plötsligt 
att staten ska ta allt ansvar. Den 
osynliga handen som ska sköta 

fördelning och gynna samhället ska 
plötsligt sättas ur spel. Företag som 
inte är förberedda för dåliga tider 
ska räddas, en lyx som den  
vanlige medborgaren sällan unnas 
av samma politiska krafter.   

I kriser testas politiska principer 
och här blir det för mig otroligt 
tydligt att den väg som svensk 
socialdemokrati valt och som So-
cialdemokraterna drivit i Skellefteå 
med en stark offentlighet som kan 
agera kraftfullt när det behövs är 
en nödvändighet för ett fungerande 
samhälle. 

Att staten, regionen och kommu-
nen kan vara aktiv, ge stöd och age-
ra för samhällets bästa är otroligt 
viktigt. Att tro på gamla principer 

om att alla vinner när alla agerar för 
sitt eget bästa är förlegat. Det tror 
inte ens ekonomer på längre. 

Och här är ju Skellefteå ett tyd-
ligt exempel. Tack vare vår poli-
tik klarar vi av en tillväxt och en 
utveckling som är unik i vårt land. 
Därför kommer Skellefteå att växa 
enormt de kommande åren och 
med fortsatt Socialdemokratiskt 
styre kommer vi att fortsatt vara 
en stark kommun med stort eget 
ägande och samhällsviktiga funktio-
ner i egen regi.

Så bygger vi ett starkt samhälle, för 
alla medborgare i vår kommun. 

 
/Magnus Nilsson

S- föreningens vice ordförande
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Ungdomsverksamhet på gång 
i byn efter ideellt initiativ!

Ola Persson skickade oss ett 
svar som representant för ar-
betsgruppen för tonårsprojekt i 
Bergsbykyrkan enligt nedan. Vi 
skickade också med några frå-
gor som besvaras på nästa sida.

Det som pågår är alltså att EFS-
föreningen, som har ansvar i 
Bergsbykyrkan har bildat en arbets-
grupp under våren 2021. Gruppens 
uppdrag är att strukturera tankar 
och idéer på hur en ny tonårsverk-
samhet skulle kunna bli verklighet. 

Som alla vet finns det mycket 
engagemang och många goda viljor 
för den här frågan i Bergsbyn, 
bland både ungdomar och vuxna, 
både enskilda och föreningar. Men 
gruppens utgångspunkt har va-
rit - att det är fint och viktigt med 
samverkan, och samtidigt naturligt 
att Bergsbykyrkan tar initiativ då 
man både har en lång tradition av 
ungdoms-verksamhet och äger 
byns mest startklara lokaler. 

En dagslägesrapport är att arbets-
gruppen med lite hjälp av ett gäng 
ungdomar har påbörjat en ansökan 
om projektmedel för att få resurser 
att komma igång. Det betyder tre 
saker: 

A) Det finns idag, inte nog med 
egna resurser, och inte heller löften 
om resurser. Vi kan alltså inte lova, 
ännu, att vi kommer igång, men vi 
jobbar målmedvetet för det. 

B) Även om Bergsbykyrkan står 
bakom initiativet till en ansökan, så 
är vi fortfarande intresserade av att 
samtala och samverka med många 
fler som delar en längtan efter en 
trygg, utvecklande och rolig mötes-
plats för ungdomarna. 

C) Det är inte heller för sent för 
engagemang och goda ideer så låt 
oss hjälpas åt!

Vi i S-föreningen blev glada när vi fick höra att det jobbas på att 
komma igång med ungdomsverksamhet på kvällstid igen i byn!  
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Kan ni berätta lite kort om hur 
det här kommer sig?

Svar: Vi är många bergsbybor som 
sörjer att fritidsgården stängdes, 
och ser behov av en bra verksam-
het. Och på EFS-föreningens års-
möte 2021 samtalades om Bergs-
bykyrkans möjlighet att erbjuda 
någonting för tonåringar, trots att 
det inte finns personalresurser för 
det idag. Utifrån de samtalen, till-
satte styrelsen en arbetsgrupp. Nu 
börjar gruppens arbete, tillsammans 
med ungdomarnas önskemål, att ta 
form i en plan och en ansökan.

När kan ni tänkas komma 
igång? Och i vilken omfattning?

Svar: Det hänger som sagt på 
att hitta resurser, med andra ord 
pengar till personal och lite kring-
kostnader. Men vår dröm vore att 
kunna starta till hösten. Då handlar 
det troligen att prova arbetssättet 
en kväll i veckan, men med för-
hoppning att utveckla till två kvällar 
per vecka.

Vilka kommer verksamheten att 
rikta sig till? 

Svar: Vi vill jobba med en tydlig 
likabehandling så att alla känner sig 
välkomna och inkluderade, men 
åldersmässigt rikta oss särskilt till 
ungdomar i åk 7- 9. Det är sedan en 
bonus om även gymnasieungdomar 
vill vara med.

Har ni hunnit fundera kring 
aktiviteter som kan finnas att 
delta i?

Svar: Det ska vara både roligt och 
utvecklande att vara med. Ungdo-
mars åsikter och tankar kring akti-
viteter är en stor del av den tänkta 
verksamheten. Men eftersom det 
bara är i ansökningsprocess så kan 
vi inte helt svara på vilka aktiviteter 
det kommer vara. De resurser som 
redan finns i Bergsbykyrkan, ska 
kunna nyttjas i verksamheten. Så 
om ungdomarna är sugna på musik, 
spel, sporta, snacka, biljard, fika, 
scouting eller läger, så finns redan 
goda möjligheter. Det  kommer 
också bli en del utvalda aktiviteter 
från ledare där ”bemötande och 
utveckling är viktigt”.

Vi vet ju att många i byn läser 
Dammen. Vilken hjälp skulle ni 
behöva från våra läsare?

Svar: Alla som delar viljan och 
längtan att få igång en mötesplats 
för ungdomar i Bergsbyn med 
omnejd kan ju stötta initiativet på 
många olika sätt. Både påverkansar-
bete, ideellt arbete och initiativ för 
att hitta resurser är bra, men något 
som alla kan bidra med är att delta 
i samtalen om detta, ge sina tankar, 
be och tala väl om satsningen. 

Har ni några medskick till oss 
som kommunpolitiker som vi 
borde ta med oss?

Svar: Vi har kanske inga direkta 
förslag till er, men som förtroende-
vald i både kommunens och Svens-
ka kyrkans beslutsorgan kan man ju 
hjälpa till och bevaka och stödja när 
frågor om vår ungdomsverksamhet 
och resursfördelning kommer på 
agendan.

S-föreningens sex snabba frågor till Bergsby-
kyrkans arbetsgrupp för tonårsprojekt
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Vi är 4 Bergsbybor som finns på 
S- valsedlarna till kommun eller 
regionfullmäktige. Annamaria  
Hedlund från södra sidan och  
Magnus Nilsson från norra finns 
idag i Kommunfullmäktige och 
ställer bägge upp för omval.

Utöver våra nuvarande represen-
tanter finns Vasilis Papoutsis och 
Bengt Markstedt med som möjliga 
ersättare.

Från Bergsbyns S-förening driver vi 
en tydligt Socialdemokratisk politik 
med fokus på jämlikhet, solidaritet 
och rättvisa. Vi bevakar också den 
starka utveckling som finns i vårt 
närområde med framväxten av ny 
grön energi på Bergsbyns Industri-
område. 

Andra frågor vi följer är skolan och 
förskolans utveckling i våra om-
råden, möjligheter till byggnatio-
ner och infrastruktur för oss som 
bergsbybor känns extra viktiga att 
arbeta med.

Vi behöver ditt stöd och din 
röst i valet. Så kryssa gärna en 
Bergsbybo och rösta på  
Socialdemokraterna!

Våra kandidater till Skellefteå 
Kommunfullmäktige 2022!

TIPSA OM SMULTRONSTÄLLEN
I kommande nummer av Dam-
men så vill vi presentera olika 
smultronställen i vår förenings 
upptagningsområde. Nu vill vi 
ha din hjälp!

Det området som innefattas i 
Bergsbyns S-förening är sedan 
Stackgrönnan blev en del av oss 
väldigt stort. Hela norra och södra 
Bergsbyn samt Stackgrönnan, Ny-
hamn och Bergsholmen kan räknas 
med. På denna stora geografiska 
yta vet vi att det finns massor av 
fantastiska platser som kanske inte 
alla vet om.

Speciellt med tanke på den inflytt-
ning vi ser, det kommer nya Skel-
lefteåbor och nya Bergsbybor hela 
tiden. SJälvklart vill vi då visa upp 
våra allra bästa sidor för våra nya 
grannar och vänner. 

Det kan handla om vacker natur, 
bästa pulkabacken, badplatser, 
skoterleder, utflyktsmål, motions-
slingor, lekplatser, fotbollsplaner 
eller precis vad du själv vill. Endast 
fantasin sätter gränserna. Vilket är 
ditt smultronställe i våra byar? Hör 
av dig till oss och berätta!

Det räcker bra att bara skicka ett 
namn på en plats men skriv gärna 
en liten förklaring till vart platsen 
ligger och varför den är så fantas-
tisk.

Kan du dessutom skicka med en 
bild från platsen så är det en extra 
bonus. Förhoppningsvis kan vi in-
kludera ett tips på ett smultronställe 
i varje nummer i många år framö-
ver efter era tips!

Skicka till: mange@bergsbyn.com

Våra representanter Annamaria Hedlund och Magnus  
Nilsson ställer upp för omval till kommunfullmäktige 


