
Vi lever i omvälvande tider. Och det har  
vi nog alltid gjort. Ibland blir vi dock mer 
påminda om hur pass stora förändringar som hela tiden pågår. Sedan är stora 
förändringar, som inte hotar ens existens, utan snarare förhöjer ens levnadsstandard, 
lättare att leva med.  

Den marknadskapitalistiska delen av vårt samhälle bjuder oss förändringar som är 
hänsynslösa i fråga om vilka orättvisor de skapar. Höga elpriser, höjda militärkostnader och 
inbromsande lånedriven konjunktur med räntehöjningar som följd. Dessa och andra bördor 
ska som vanligt bäras tyngst av dem som redan har den tuffaste vardagen och de minsta 
plånböckerna. Marknaden behöver tyglas med politisk styrning. Rättvis fördelning av 
resurserna är inget slumpverk utan skapas med 
politisk kraft.  

Jag behöver egentligen inte nämna det men för 
sakens skulle påminner jag om att den borgerliga 
regeringen och SD inte är till någon hjälp.  
En rättvis samhällsomdaning kommer från vänster. 
Ska det kunna bli verklighet behövs en socialistisk 
majoritet i riksdagen. Det ankommer på oss 
kamrater att övertyga fler om att stödja ett 
socialdemokratiskt sätt att bygga samhället.  

Så mitt nyårslöfte till dig blir att prata med fler 
människor om behovet av en socialistisk majoritet i 
riksdagen. Jag hoppas du kan lova mig detsamma! 

Nu tar vi en skön och välbehövlig julledighet och 
sedan fortsätter vi kampen för ett bättre samhälle! 

SK E L L E F T E Å

Olof Nyström 
Ordförande  
Skellefteå Socialdemokratiska Arbetarekommun 



TILL STUDIEANSVARIGA, ORDFÖRANDE I S-FÖRENINGAR SAMT NÄMNDS– OCH 
BOLAGSORDSFÖRINGAR. 

Varmt välkomna till studieupptakt för Skellefteå arbetarekommun på Medlefors 
folkhögskola - 2023-01-16 kl 18:30 

Vi kommer att: 

-duka upp ett smörgåsbord med planerade studier 2023 

-prata om vilka utbildningar som ni skulle vilja se 

-ha en trevlig kväll tillsammans 

/Studiekommittén, Medlefors Folkhögskola och ABF 

I samarbete med Arenagruppen genomför Medlefors folkhögskola några spännande 
utbildningar. Kanske Du är en av våra deltagare?! 

Eller kanske Du känner någon som borde gå någon av dessa kurser? Isåfall får Du gärna 
hjälpa oss att sprida informationen 

1. Progressiv politik i ett nytt politiskt landskap https://www.medlefors.se/kurser/
progressiv-politik-i-ett-nytt-politiskt-landskap/ 

2. Seniorkurs med inriktning Politik och samhälle https://www.medlefors.se/kurser/
seniorkurs-politik-och-samhalle-vt-2023/ 

3. Podda, skriva, påverka https://www.medlefors.se/kurser/podda-skriv-paverka-50-vt23/ 
Ansökningstiden har egentligen gått ut, men vi kan ta emot fler deltagare.  

Efter Fredrika Jansson  
Nomineringsstopp 19 januari 2023 

Representantskap våren 2023, 
Medlefors klockan 18:30 
13 februari 

13 mars—Årsmötet 

17 april 

15 maj 

5 juni—kan utgå.  

 

Önskar styrelsen  
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