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Tänkvärt
”Uppriktighet är inte att säga allt man tänker utan att mena allt 

man säger.” (Titus Livius)

”En hungrig människa mindre betyder en broder mer.” 
(Stig Dagerman)

”Inget är omöjligt för en man som inte behöver göra det själv.” 
(Earl Wilson)

”Gravitationen kan inte hållas ansvarig för att folk faller för 
varandra.” (Albert Einstein)

”Nationalism är en barnsjukdom. Den är mänsklighetens 
mässling.” (Albert Einstein)

”Har du vänner anse dig då rik.” (Menantros)

”Det finns bara ett slags framgång – att kunna leva sitt liv på sitt 
eget sätt.” (Christopher Harley)

”Åldern berövar oss allt, ja, själva minnet försvinner.” (Vergilius)



Jimmy Åkesson och Ulf 
Kristersson efter valet gör 
vad hon/han kan för att 
Magdalena Andersson 
fortsatt ska få leda landet. 

I sin regering har hon 
tillsatt en fantastisk skol-
minister i Lina Axelsson 
Kihlblom som med kraft 
och eftertryck lägger fram 
förslag som på riktigt för-
bättrar svensk skola. 

Tyvärr stoppar nuvarande 
riksdagsmajoritet förslag 
som skulle ha fördelat 
skolpengen rättvist och 
stoppat köerna som 
skulle ha möjliggjort ett 
rättvisare skolval i många 
delar av landet. 

Skolan har högre och 
andra syften än kortsik-
tig vinst och behöver 
ses i sitt system, den ska 
tjäna samtliga elever! 

/Fredrik Stenberg

Rätt eller fel?
Var det rätt eller fel av 
Sverige att ansöka om 
medlemskap i NATO? Ja, 
det kan endast framtiden 
ge svar på. Men frågan 
har avgjorts i demokratisk 
ordning av Sveriges riks-
dag. Därför måste vi ock-
så förhålla oss till det. 

Men jag och säkert mån-
ga med mig känner stor 
osäkerhet inför riksdags-
beslutet. Det är definitivt 
inte ett beslut byggt på 

utan rädsla för att smitta 
eller bli smittad. 

Annonser om arrange-
mang av allehanda slag 
fyller ut dagspressen och 
idrottsarenorna har åter-
fått sin publik. Skellefteås 
egen stadsfest återup-
ptas och allt blir som van-
ligt igen. 

Allt detta kryddat med 
demokratins höjdpunkt 
valrörelsen och höstens 
val till riksdag, regioner 
och kommuner.

Jag säger bara, 
ÄNTLIGEN! 
Och önskar er en riktigt 
skön sommar. /red. 

Har ni några frågor och 
funderingar så hör av er 
till mig på:

gunilla.andersson@medlefors.se

/Gunilla ordförande

Scarinsområdet (Härvel-
träsket)
Det finns oanade möj-
ligheter med detta om-
råde även om det inte 
kan bli tal om bostads-
byggande annat än på ett 
fåtal platser.

Belyst, cykel- och 
gångväg efter älven.
Tillsammans med Skel-
leftehamns s-förening 
kommer vi att driva frå-
gan om att göra sträck-
an vid älvskanten mellan 
Skelleftehamn och Gun-
senvägen till ett tillgän-
gligt gång- och cykelstråk 
även under de mörkare 
månaderna.

Avgiftsfri kollek-
tivtrafik. 
Vi har en dröm om att 
kollektivtrafiken ska vara 
avgiftsfri. En långsiktig 
plan som vi absolut inte 
ser som omöjlig.

Träffa oss i s-föreningen 
utanför Coop Ursviken!
Lördagarna 27/8, 3/9, 
10/9 kommer vi att finnas 
utanför affären.

Samtliga datum är tiden 
11-14

Vi bjuder på kaffe och 
prat om vad just Ni vill 
att vi ska driva för frågor 
framöver.

Självklart kan ni som van-
ligt höra av er till oss om 
ni funderar över något.

Öppet möte om 
bostäder
Vi har just haft ett öppet 
möte om bostadssitu-
ationen i Ursviken. Som 
gäst hade vi Felicia Lund-
mark som är ordförande i 
Bygg- och miljönämnden.
Trevligt att så många ville 
komma. Vi från förenin-
gen har påtalat bristen 
på både villatomter och 
hyresbostäder i området 
tidigare och kommer att 
fortsätta att driva den 
frågan. Felicia fick tankar 
och synpunkter från de 
som besökte mötet att ta 
med sig i sitt framtida ar-
bete.
Vi i s-föreningen tackar 
alla gäster för det stora 
intresset i frågan. 

/Gunilla

Stoppa stöket i skolan!
Att vi behöver ha en stark 
demokratisk kontroll över 
välfärden är uppenbart 
för oss socialdemokrater. 

Det stök som pågår på 
svensk skolmarknad är 
inte försvarbart i ett land 
som har höga ambitioner 
med skolan. Stöket måste 
bort! 
Vi behöver fler mandat 
i Sveriges riksdag för att 
göra det på riktigt och 
därför är det så viktigt 
att alla som delar våra 
värderingar och inte vill 
att Sverige ska styras av 

fakta utan snarare på tro 
och tyckande kryddat med 
rädsla. Jag har förståelse 
för att ett NATO-medle-
mskap ökar tryggheten 
inför ett militärt angrepp 
mot vårt land men oroas 
ändå av ett medlemskap. 

Min oro cirklar runt frågor 
som handlar om – hur sta-
bil är USAs demokrati när 
en Donald Trump kan bli 
dess president? Han har 
ju dessutom börjat röra 
på sig igen. Ser vi här en 
krackelerande demokra-
ti? 
USA styr över NATO och 
står verkligen NATO för 
de demokratiska grund-
värderingarna? Turkiets 
Erdogan har definitivt 
drag åt det totalitära hål-
let vilket borde vara ett 
problem för NATO. Vilket 
inflytande har krigsin-
dustrin på det politiska 
styret i NATO? Och ökar 
inte ett NATO-medlem-
skap spänningarna i vårt 
närområde istället för att 
minska dessa. 

Det är några av de delika-
ta frågor vi överlämnar åt 
våra barn och barnbarn 
att besvara.
/red.

Äntligen ute i ljuset.
Det känns som om vi än-
tligen har nått ljuset i pan-
demitunneln. 
Nu kan vi gå på våra 
medlemsmöten och sit-
ta tillsammans i en lokal 

Gunilla har ordet

Val 11 september!
Skellefteå som kommun 
tar sjumilakliv i sin utveck-
ling. Vårt närområde är en 
av de attraktivaste plat-
serna i och med närheten 
till de nya etableringarna.

Som socialdemokrat är 
jag stolt över denna ut-
veckling och på det sätt 
mitt parti jobbat långsik-
tigt för detta. 

Men det skapar många 
utmaningar i frågor som 
bemanning inom oms-
org- och servicenäring 
när vi faktiskt i dagsläget 
är för få och de lediga 
jobben är många. Här 
har vi nog den största ut-
maningen att lösa, och 
det måste göras snarast. 
Bostadssituationen är en 
annan nöt att knäcka, det 
går framåt men som alla 
vet så byggs ingenting på 
en natt.

Frågor vi Socialde-
mokrater i Klemensnäs/
Ursviken vill jobba med 
under de närmaste åren:

Fler bostäder i Ursviken, 
vi vill att det ska byggas 
fler hyreslägenheter och 
skapas fler villatomter för 
att möta det stora be-
hovet nu och i framtiden.


