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Jag vill bli kontaktad:

        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken

Det går också bra att maila ordföranden 
på gunilla.andersson@medlefors.se
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Jag vill bli medlem i S-föreningen!
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Tänkvärt
”Gör små saker med stor kärlek.” 

(Moder Teresa)

”Vi är skyldiga att säga våra vänner sanningen 
hur behaglig den än må vara.” 

(Magnus von Platen)

”Världen som vi skapat den är resultatet av vårt tänkande. 
Den kan inte förändras om vi inte förändrar vårt tänkande.” 

(Albert Einstein)

”Man bör lära, så länge man är okunnig 
– om vi vill tro ordspråket, så länge man lever.” 

(Seneca)

”Jag kan inte tala om hur man ska göra för att lyckas, men jag 
kan tala om hur man ska göra för att misslyckas: 

Försök göra alla nöjda.” 
(Herbert Bayard Swope)

”En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva.” 
(P.O. Enquist)



men det är ett förslag som 
förbättrar skolan för Sveriges 
barn. För en tid sedan fanns 
det ett parti som ville kalla sig 
skolpartiet, Liberalerna. Det 
är ju uppenbart för var och en 
att det inte finns vidare myck-
et liberalt kvar där och att 
man inte förmår sig att med 
nyktra ögon ta sig an skolan 
med annat än i debatter just 
nämna att skolan är ett svek 
mot skolan i sig. I liberalernas 
regering är det största partiets 
skolpolitiska företrädare fak-
taresistent då hon inte ”tror” 
på sambandet mellan barns 
förutsättningar från hemmet 
och skolresultat. Andra delar 
av det tidigare skolpartiets re-
gering vill vägra barn sitt eget 
språk genom att ta bort mod-
ersmålsundervisningen. Och 
då har jag fortfarande inte 
nämnt det uppenbara i att 
liberalerna tänker ge ett parti 
som Sverigedemokraterna 
nycklarna till Rosenbad.

Det spelar roll hur vi röstar.
/Fredrik Stenberg

Medborgarförslag som 
gett resultat.

Det är härligt när invånarna en-
gagerar sig och ligger på oss 
politiker med förslag på för-
bättringar eller för den delen 
påminner oss om att vi missar 
saker eller har slarvat med un-
derhållet av våra anläggningar. 

Detta sätter en press på oss att 
vara på tå och förhoppnings-
vis åtgärda saker i tid.
Under pandemitiden har det 
varit uppenbart att man nyt-
tjat mycket av det utbud 
som finns i vår utomhusmiljö. 

Många Skellefteåförslag har 
nått Fritidsnämnden där man 
önskat förbättringar på våra 

Skellefteå kunde erbjuda;

Tillgång till fossilfri el
Tillgång till tomtmark
Tillgång till modern hamn
Tillgång till bostäder
Tillgång till modern flygplats
Närhet till omfattande små-
industri, utbildningsmöj-
ligheter allt från förskola och 
yrkesutbildningar. 

Mot denna bakgrund är det 
beklämmande att se hur de 
borgerliga vill tillsätta en 
utredning om privatisering.

Vi socialdemokrater vill 
fortsätta den politik som har 
lett till en god ekonomi, nya 
arbetstillfällen och Sveriges 
bästa kommunala ekonomi.
/red.

Nu till något annat.
På lokalplanet så hoppas vi 
att de nya detaljplaner som 
man tar fram för Ursviken in-
nebär att det så fort som 
bara är görligt börjar byggas 
fler bostäder hos oss. Det vi 
i föreningen vill se är att man 
förutom fler tomter för villor 
även möjliggör byggandet 
av hyresbostäder och bostad-
srätter. För att få ett bra sam-
hälle behöver vi alla boende-
former. Närheten till de nya 
etableringarna gör att vi är 
högattraktivt område. Vi lovar 
att bevaka alla beslut som ska 
tas i den riktningen.

Föreningens årsmöte.
I början av februari hade vi 
vårt årsmöte. Då det låg in-
nan restriktionerna lättade 
så genomfördes det digi-
talt. Kontakta gärna mig om 
du har någonting du fun-
derar över eller vill att vi 
ska försöka påverka, min 
mailadress finns här nedanför. 

Hädanefter hoppas jag att 
våra medlemsmöten blir fy-
siska och att vi även kommer 
att kunna ordna öppna möten 
med intressanta gäster dit alla 
intresserade är välkomna.
Ta väl hand om varandra så 
länge! 

/Gunilla, ordf.
gunilla.andersson@medlefors.se

Bidrag på lika villkor?
Tänk att det kan vara kontro-
versiellt att företag inte ska få 
skattepengar för kostnader 
man inte har. Därför har jag 
lite borgerliga funderingar.

När dessa rader skrivs har re-
geringen precis presenterat 
sitt förslag för att resurser 
avsedda för utbildning fak-
tiskt ska gå till utbildning och 
inte ersättning till aktieägare.

Ansvaret den kommunala 
skolan har är långt mer omfat-
tande än en friskolas ansvar 
för erbjudande av skolplatser i 
hela kommunen. Idag betalas 
ersättning för merkostnaden 
som kommunen har direkt till 
friskolan under systemet som 
befängt nog kallas ”bidrag på 
lika villkor”.
Jag finns ideologiskt hemma 
i socialdemokratin och vill 
bygga ett samhälle för alla 
medborgare och med en stark 
välfärd där vi tar hand om den 
som behöver stöd och hjälp 
efter behov istället för efter 
personens betalningsförmå-
ga. Om jag hade varit borg-
erlig så hade jag prioriterat 
effektivitet. Att då medvetet 
försvara ett system där den 
kommunala skolan finansi-
eras via skatt och medvetet 
och uppenbart bygga in inef-
fektivitet för skattebetalarna 
genom att de resurser som 
finns inte når barnen. Hade 
man inte velat att resurserna 
överhuvudtaget skulle finnas 
och att de är ett resultat av 
”för hög skatt” så skulle också 
det vara ett argument för att 
ändra systemet. För mig blir 
det obegripligt att så många 
borgerliga politiker försvarar 
det här systemet även om det 
glimrat till bland en del borg-
erliga de senaste åren. Up-
penbart har de krafterna inte 
fått genomslag.

Det kommer vara mycket star-
ka ekonomiska intressen som 
ska göra allt de kan för att slå 
ner det här förslaget för här 
riskeras framtida avkastning. 
I riksdagen finns en borgerlig 
majoritet så det är långt från 
säkert att förslaget går ig-
enom. Men det finns en möj-
lighet eftersom förslaget är så 
att säga ”väl avvägt”. Det är 
inte ett revolutionärt förslag 
som kullkastar hela systemet, 

anläggningar utomhus.
Ett exempel är liften på Vitber-
get som blev oerhört välan-
vänd under pandemin fram-
förallt förra vintern. Här har 
skellefteborna varit på hug-
get och vädjat till oss att göra 
något åt liftanordningen. Det 
har vi också gjort – en enig 
nämnd beslutade att göra en 
helrenovering av liftsystemet.

Ett annat Skellefteåförslag 
som fått genomslag var där 
förslagsställaren ville att för 
att få ett uppsving på spon-
tanidrotten skulle tillhandahål-
la ett öppet omklädningsrum i 
Skelleftehamn på Guldvallen.
Här följde vi också förslag-
et. Ett bra förslag som 
kostar lite pengar men 
är till glädje för många. 

Har du några tankar eller 
förslag på förbättringar 
inom fritidssektorn får du 
gärna kontakta mig eller 
själv skriva ett Skelleft-
eåförslag.

/Isak Rådahl 
Ledamot Fritidsnämnden

Jag kan inte begripa!
De borgerliga partierna i Skel-
lefteå kommun har år efter år 
krävt utförsäljning och privati-
sering av kommunens näring-
slivstillgångar. 

Dessa har starkt bidragit till 
att nya arbetstillfällen skapats 
och till att medverka till lo-
kalisering av nya företag och 
utveckling av befintliga. Till 
detta har verksamheterna in-
neburit att Skellefteå har den 
starkaste ekonomin i Sverige.

Lokaliseringen av Northvolt är 
det bästa exemplet på bety-
delsen av näringslivsutveck-
ling.

Gunilla har ordet

JUST INNAN DENNA 
TIDNING SKULLE 

GÅ PÅ TRYCK 
INVADERADE PUTIN 

UKRAINA.
Det är med bestörtning vi 
tar del av det som händer 
i Ukraina och vi lider med 

dess folk. 

Så blev det ett positivt 
test till slut.
Nog var det roligare att göra 
snabbtest när man fick veta 
att man skulle utöka familjen. 
Nu var det min tur att trilla 
dit i coronaträsket i stället. 
Inte fullt så skoj. Men jag är 
ohyggligt tacksam att jag fått 
ta 3 vaccinsprutor och att den 
variant som florerar nu tycks 
vara av det lindrigare slaget. 

Nåväl, det var bara att krypa 
upp i soffhörnen och rida ut 
stormen. Man hinner tänka 
en hel del när man tvingas till 
oplanerade pauser i livet. Hur 
fantastiskt snabbt både for-
skningen och vårdapparaten 
från de första fallen för drygt 
två år sedan till att idag ut-
vecklat både vaccin och lärt 
sig tackla denna pandemi på 
bästa möjliga sätt. För detta 
ska jag aldrig sluta vara ödm-
juk.

Denna massiva smittspridning 
som nu sker är dessvärre ännu 
ett slag för den redan utmat-
tade personalen inom vård 
och omsorg. Som jag önskar 
att de skulle få en längre pe-
riod av lugn nu.

Vi har numera 
fysiska 

medlemsmöten. 

Vill du veta när 
de är så skicka mig 
ett mail så får du 

inbjudan. 

gunilla.andersson@
medlefors.se

/Gunilla


