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Juni 

13  Dörrknackning Bureå  kl. 18.00 

29/6-3/7  Utdelning av öronproppar på  
  stadsfesten 

Obs! Inget representantskap i juni.  

Juli 

19-25 Almedalsvecka i Bureå 

22-23 Utdelning av öronproppar på  
  Trästocksfestivalen 

22-24 Byske Sommarmarknad 

Augusti 

5-6  Utdelning av öronproppar på  
  Skellefteå Summertime 

8  Utdelning av Frukostpåsar 

15  Valstugan öppnar 

16  Dörrknackning, mer info kommer 

18  Dörrknackning, mer info kommer 
20  Bolidendagen 

20  Vapspurtskväll på Folkparken 

22  Utdelning av Frukostpåsar 

23  Dörrknackning, mer info kommer 

24  Valvecka på kajutan,    
 Socialdemokraternas kväll 

25  Dörrknackning, mer info kommer 

26  Utdelning av Fredagsmyspåsar 

29  Utdelning av Frukostpåsar 

30  Dörrknackning, mer info kommer 

September 

1  Dörrknackning, mer info kommer 

5  Utdelning av Frukostpåsar 

6  Dörrknackning, mer info kommer 

8  Dörrknackning, mer info kommer 

9  Utdelning av Fredagsmyspåsar 

11  Valdagen 

 
 

 
 

Eldupphör och Mindre Modiga Män 
(ytterligare en akt tillkommer).  

 

 

 
 

Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att 
delta i valrörelsen på bästa sätt. Därför vill vi 
erbjuda möjligheten att köpa en jacka eller 
väst till subventionerat pris. Både jackan och 
västen är i softshell-material, jackan finns i 
herr- och dammodell medan västen är unisex. 
På bilderna kan du se hur plaggen kommer 
att se ut med tryck.  

Beställ genom att kontakta expen senast den 
10/6.  
Via expen kan du också få hjälp med 
storlekar då det finns måttabeller.  

Pris: 350:-  



skelleftea@socialdemokraterna.se 

0910-779110                  

 Måndag-onsdag 08:00-16:00 
Torsdagar stängt 
Fredag ojämna veckor 08:00-15:00 
Fredag jämna veckor stängt 

 

Socialdemokraterna har precis presenterat 
sin kommande budget för år 2023 och även 
en plan som sträcker sig fram till 2027. 
Budgeten bygger på att skapa välfärd för 
unga och äldre. Socialnämnden får ett extra 
anslag med 100 miljoner, en stor del, 
nämligen 70 miljoner ska avsättas för 
satsningar på personal inom vård och 
omsorg. En historisk satsning i en historiskt 
stark budget. Ett nytt vård och 
omsorgsboende kommer att byggas i 
Falkträskområdet.  

Stark investeringsbudget 

Skellefteå kommuns investeringsbudget 
fram till 2027 är nästan 6 miljarder, det är 
fantastiskt glädjande att vi har möjlighet att 
satsa på vår utveckling utan att behöva låna 
hela beloppet. Vi är en välskött kommun 
med god ekonomi.  Det kommer även skola 
och utbildning få ta del av. Här förstärks 

investeringsbudgeten från 650 miljoner till 
hela 1,5 miljarder kronor. Det kommer ge 
flera förskolor, en ny gymnasieskola och 
förstärkning av grundskolor. Vi behöver det i 
det växande Skellefteå.  

Andra glädjeämnen 

I budgeten ryms självklart andra glädjande 
satsningar. Vad sägs om en fullstor 
fotbollshall på Norvalla med ett gym för 
personer med funktionsvariation. Ridhusen i 
Skellefteå och Ersmark kommer att få ta del 
av förbättringar. Ny vattenförsörjning i 
Bureå och Lövånger. I hela kommunen 
satsas det på utbyte och nyproduktion av 
belysning. Slutligen kommer hamnen göras 
fossilfri, nya industriområden och 
bostadsområden ska färdigställas och gång 
och cykelbanor ska byggas ut. Allt för att 
underlätta för hela Skellefteå kommun att 
delta i den gröna omställningen.  
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Notera att nomineringar kan lämnas både av 
föreningar  och enskilda medlemmar 

Nämndeman Hovrätten för Övre Norrland 
Efter Simon Rilfors.  
Nomineringsstopp 6/8 
Nämndeman Kammarrätten i Sundsvall 
Efter Simon Rilfors.  
Nomineringsstopp 6/8 

 

Skicka gärna med en motivering med 
nomineringen  

Ledamot i Kulturnämnden 
Efter Rickard Pettersson 
Nomineringsstopp 6/8. 
Övriga i nämnd: 
Ordförande: Daniel Sjögren 
Ledamot: Örjan Fredriksson 
 Anna Ulfsparre 
 Visilios Papoutsis 
 Andreas Tegström. Jonsson
 Jasmine Ravaghi 
Ersättare: Rikard Fräki 
 Ann-Louise Marklund  


