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Vi demonstrerar på Första Maj! Och röstar på 
Socialdemokraterna i september!

Första maj är arbetarrörelsens 
internationella högtidsdag. Då 
samlas vi till demonstrationståg! 

Och visst känns det viktigt i år att 
demonstrera. För det är ett viktigt 
år, med ett viktigt val att vinna. 
Såväl på riksdagsplanet som i  
regionen och lokalt här i vår egen 
kommun så har vi två tydliga  
alternativ att välja mellan.

På riksdagsplanet så kan vi antingen 
ha en Socialdemokratiskt ledd re-
gering. En som jobbar för att återta 
kontrollen över välfärden, att våra 
skattepengar som vi avsatt till skola, 
vård och omsorg inte ska försvinna 
till vinster i privata företag. En 
S-ledd regering strider också för 
höjda pensioner, framför allt för 
de som har allra svårast att få sin 
pension att räcka till. 

Alternativet är en Moderatledd 
regering med stöd av Sverigede-
mokraterna. Där strävas det istället 
efter än mer utförsäljningar och 
privatiseringar. Än fler möjligheter 
för välfärdsföretag att berika sig 
med hjälp av skattemedel. Man 
säger också tydligt nej till höjda 
pensioner och fokus är snarare mer 
till de som redan har mycket.

Lokalt så går vi Socialdemokrater 
till val med ett tydligt budskap att 
behålla den starka kommun som vi 
byggt upp. Att vi nu kan välkomna 
etablering efter etablering och stor 
inflyttning beror på att vi byggt vår 
kommun stark. Det ska vi värna.

Mot det står en Moderat politik där 
man vill sänka skatter, privatisera 
och sälja ut kommunal verksamhet. 
Man vill försvaga kommunen och 

öppna för fler möjligheter att ta ut 
vinst ur det gemensamma. 

Så vill vi inte ha det.  
 
Därför demonstrerar vi på första 
maj. För att visa att det finns ett 
bättre politiskt alternativ. En soci-
aldemokratisk modell för solida-
ritet, trygghet och hållbarhet som 
är garanten för en stark kommun, 
en fortsatt utveckling i hela kom-
munen med ett sjumilakliv som tar 
Skellefteå kommun till en framtid 
där det finns jobb till våra medbor-
gare, med löner som går att leva på 
och trygghetssystem som fungerar. 
Därför demonstrerar vi - och där-
för röstar vi på Socialdemokraterna 
i september!   

 
/Magnus Nilsson

S- föreningens vice ordförande

DAMMEN



 
 
 

 
UTGIVARE 

BERGSBYNS S-FÖRENING 
ANSVARIG UTGIVARE:  

MAGNUS NILSSON 
REDAKTÖR/FORMGIVNING/ 

SKRIBENT I DETTA NR:  
MAGNUS NILSSON

Stå inte där och titta på - In i tåget, börja gå!

Visst är rubriken klatschig! Och 
visst vill vi ha fler som går i  
tåget med oss! Fast självklart är 
man välkommen om man ”bara” 
vill titta på också. I Skellefteå  
kommun så finns tre möjliga 
platser att gå i tåget eller att 
komma och lyssna på första 
maj-tal.

BOLIDEN  
Vi träffas vid Folketshus i Boliden 
klockan 10.00, tal beräknas hållas 
ca 11.00
 
SKELLEFTEHAMN 
Vi träffas på Myrängsvägen  
klockan 11.00 och tal beräknas  
hållas vid 12. 00 

SKELLEFTEÅ
OBS! ÄNDRAD RUTT! 
Samling på Torget klockan 14.00.
Tal beräknas till 15.00.

DAMMEN

I år utgår alltså tåget i Skellefteå 
från Torget. Tåget går över Vikto-
riabron, förbi Campus, över Park-
bron och avslutar vid Älvsbrinken. 

Där lyssnar vi på vår huvudtalare 
Erik Bergkvist, Norra Sveriges röst 
i EU-parlamentet i Bryssel. Även 
representanter från S-kvinnor, SSU 
och LO håller apeller från talar-
stolen och delar med sig av kloka 
tankar inför stundande valrörelse. 

På Älvsbriken kommer det också 
att finnas en del aktiviteter, korv 
och fika samt kanske också lite 
popcorn till små och stora barn.

Vi hoppas på en strålande solig dag 
och en fantastiskt folklig stäm-
ning genom stan, över broarna och 
nere vid älven. Ta gärna med hela 
familjen, grannar och vänner och 
slut upp för att fira arbetarrörelsens 
dag. Tillsammans är vi starka!


