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Uthållighet och långsiktighet ger trygghet! 

Det är aktuellt på tre sätt; Lokalt, inrikespo-

litiskt och utrikespolitiskt. 

Lokalt tar utvecklingen sjumilakliv i det So-

cialdemokratiskt styrda Skellefteå. Det går fort, 

det är positivt på lång sikt men just nu finns det 

många påfrestningar.  

”Måtta jer smal” brukar det heta och det 

stämmer inte minst om samhällsutveckling. Vi 

vill kalla det sjumilakliv men för dem som drab-

bas av bostadsbrist, vägombyggnader och un-

derskott på arbetskraft är det lika mycket en ”ketchup-effekt”. Allt kom-

mer på en gång även om hälften hade varit mycket nog. 

På sikt vinner vi alla på att gå från avfolkning till inflyttning. Från att 

pruta ännu mer på samhällsservicen, till att istället utveckla den.  

Socialdemokraterna har byggt Kommunen stark. Många verksam-

heter i egen regi ger rådighet, möjlighet att utvecklas och möta utma-

ningar. Det i kombination med modet att bygga ett kulturhus som Sara. 

Det har skickat signaler till omvärlden att Skellefteå är en ort där det är 

fördelaktigt att etablera sig.  

Inrikespolitiskt behövs en rödare riksdag. Då kan Socialdemokra-

terna fortsätta att långsiktigt utveckla landet genom att stärka välfärden, 

knäcka kriminaliteten och klara klimatomställningen. 

Utrikespolitiskt har alliansfriheten tjänat oss väl. Säkerhetspolitik är 

inget man byter för att man känner oro. Den ska vara långsiktig. Vi ska 

vara redo att freda vårt land utan att behöva dansa efter den ena eller andra 

stormaktens pipa. Så bör det förbli.   

Så, bästa läsare; Var uthålliga och långsiktiga!  

Vi går mot ljusare tider! 

    Olof Nyström 
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INFORMATION(S)MÖTE 

 

UTVECKLINGEN I KOMMUNEN OCH 

ÖRVIKENS NÄROMRÅDE 
 

ONSDAG 27/4 

Kl. 18:30 – 20:00 

ÖRVIKENS  

FOLKETS HUS 

KOM OCH STÄLL  

FRÅGOR TILL VÅR GÄST, 

KOMMUNALRÅDET LORENTS BURMAN 

 

ARRANGÖR:  

ÖRVIKENS S-FÖRENING 

  



Delta i firandet av 1:a Maj 

Arbetarrörelsens kamp har betytt mycket för 

samhället.  Den har bland annat givit följande 

reformer som vi nu tar som självklara: 

• 8 timmars arbetsdag 

• Semester  

• Pension 

• Arbetsmiljölagstiftning 

• Anställningstrygghet 

Landet byggs inte av snabba klipp och speku-

lationer. Det byggs av det arbetande folket och 

deras sammanhållning! 

Skelleftehamn 

11:00 Samling vid Myrängsvägen 11 

12:00 Möte på Folkets Hus 

Skellefteå 

14:00  Samling på torget 

15:00 Möte på Älvsbrinken 

Huvudtalare 

Europaparlamentarikern Erik Bergkvist från 

Umeå (ursprungligen Norsjö). Norrlands röst i Bryssel! 

Erik har fokus på frågor som berör norra Sverige: Omställningen av  

industrin, hållbart skogsbruk och förnybar energi. 

Erik ingår också i gruppen för hållbara flygbränslen 

Stöd kampen – köp 

årets 1:a majmärken 



Familjedagen 
Måndag den 6/6 kl. 10.00 

Vid Folkets Hus i Örviken 

Starttid tipsrunda: 10-11 

Lotteri, Korvgrillning,  

Våfflor, Kaffe, Saft och Gottpåsar 

 

Alla Välkomna! 

Arr: s-föreningen och Folkets Husföreningen 

 

Baksidan – Aktuell politik

Tillsammans för arbetsmiljön 

Socialdemokraterna och fackför-

bundet Kommunal arbetar till-

sammans för att hitta lösningar 

på arbetsmiljöbrister inom  

äldreomsorgen.  

   För att klara uppdraget i fram-

tiden måste vi göra våra om-

sorgsyrken attraktiva. 

Ordning på arbetsmarknaden 

(S) har tidigare krävt att arbets-

miljöverket ska öka närvaron i 

kommunen. Fler inspektioner 

stävjar brott mot arbetsmiljö- 

lagarna.  

Nu följer vi upp med en motion 

om att skärpa kommunens upp-

handlingsregler.  


