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Gunilla har ordet:
Det lackar mot jul. Många är det som denna jul får fundera ett 
extra varv på hur mycket pengar man ska lägga på julfirandet 

och hur i stället utgifterna på högre räntor och elpriser äter upp 
marginalerna i hushållet. 

På ett sätt tycker jag att det är bra att vi funderar lite över hur vi 
spenderar kring jul. De senaste åren har handeln för julklappar i 

Sverige landat på ungefär 21 miljarder.... 
En rätt bisarr siffra kan jag tycka.

Den nya regeringen var rätt snabb med att tala om att man 
skulle skära rejält i det bistånd vi ger till länder i nöd. Ser vi då 
på siffran ovan så känns det som om vi kanske borde fundera 

var våra pengar gör störst nytta.

Hoppas att ni alla får en fröjdefull jul som spenderas med familj 
och vänner. Glöm för den skull inte bort att det går alldeles ut-
märkt att ge bort en gåva som faktiskt gör skillnad. Det finns en 
uppsjö av organisationer som stöttar människor i fattigdom och 
krig. För de människorna är nog tanken på onödiga julklappar 

väldigt låg prioriterat. 

God Jul! /Gunilla



förutsättningar för varje 
barns lärande. 
Att växa på det sätt Skel-
lefteå nu gör är helt nöd-
vändigt men också ibland 
knepigt men tillsammans 
ska vi klara av våra utman-
ingar för att långsiktigt 
bygga ett bättre Skellefteå. 
En bra utbildning är helt 
grundläggande för att 
möta framtiden.
/Fredrik

Eva Lindberg, ledamot 
Västerbottensteatern AB. 
 
Har varit aktiv till och från i 
Socialdemokraterna sedan 
början på 80-talet men nu 
är det ett par år sedan jag 
hade något uppdrag.

Det känns väldigt kul och 
inspirerande att få vara 
med i Västerbottensteat-
erns styrelse då jag tycker 
kultur är viktigt för ett sam-
hälle, och för min del har 
jag en förkärlek till musik 
och teater.

Ser fram emot att lära mig 
mer om verksamheten 
och kunna bidra till att 
den utvecklas ytterligare, 
inte minst nu när vi har ett 
sånt fint SARA Kulturhus 
att tillgå.Men det är även 
viktigt att kunna erbjuda 
kulturevenemang i hela 
kommunen. 
Till vardags jobbar jag 
med personalfrågor ute på 
Rönnskär.
/Eva

Förening och sitter som 
styrelseledamot i SKEBO, 
har suttit i ca 8 år och sett 
bolaget gå ifrån en för-
valtande till ett byggande 
bolag.

Som styrelseledamot i ett 
kommunalt bolag kan man 
inte jobba partipolitiskt 
utan man ska se till bolag-
ets bästa och jag tycker att 
vi inom alla partier har en 
samsyn hur vi ska växa och 
jobba i Skebo.

Vi har sålt bort en del lä-
genheter under åren för att 
få möjligheter att bygga 
för ett växande Skellefteå, 
vi har dessutom adminis-
trativt och personalmässigt 
gått ihop med Skellefteå 
Industrihus AB så att vi kan 
hjälpas åt med servis för 
både bostäder och indus-
trilokaler.

Har ni några frågor så hör 
gärna av er till mig.
borje.lindh@live.se
070-568 95 53
/Börje

Isak Rådahl, vice ord-
förande Fritidsnämnden 
samt ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
41 år, bor i Inre Ursviken 
med fru och tre barn. Har 
egentligen hela mitt arbet-
sliv jobbat i Ursviken och 
det är så fantastiskt roligt 
att se hur mycket nytt folk 
som flyttat in i vår trevliga 
ort!

Det blir inspirerande med 
ett nytt uppdrag i Fritid-
snämnden för mig då jag 
tidigare varit både ersät-
tare och ordinarie ledamot 
i samma nämnd. 

På många sätt ska det bli 
ett spännande uppdrag 
då stora delar av nämnden 
byts ut mot nya ledamöter, 
framför allt ska det bli 
intressant att samarbeta 
med en ny ordförande (V) 
och se hur det samarbetet 
fungerar.
/Isak

Martin Lundmark, 
styrelseledamot i  
Skellefteå Buss AB. 

Har jobbat som ekonom, 
ekonomichef och projektle-
dare i några olika bolag. Är 
numer pensionär och blev 
invald i styrelsen för ca 1 år 
sedan.
Har under den här första 
tiden fått möjlighet att sät-
ta mig in i verksamheten, 
en verksamhet som trots 

allt är ganska komplex. 
Styrelsen är en bra bland-
ning av både kompetenser 
och erfarenhet. 
Ägaren, Skellefteå Kom-
mun, säger bland annat 
i ägardirektivet att, den 
kollektiva resan med Skel-
lefteå buss ska vara ett 
självklart val där tillgän-
glighet och god service 
genomsyrar alla led. En bra 
sammanfattning på vårt 
uppdrag. 

För min egen del är det 
oerhört intressant att få 
delta i den resa som vi gör 
i Skellefteå Buss och i hela 
Skellefteå. Jag kommer att 
arbeta för en på alla sätt 
utökad lokaltrafik, både 
inom stadskärnan och 
utanför. Nya betalsätt för 
att underlätta biljettköp, 
satsning på elektrifiering är 
områden som jag har fokus 
på.
/Martin 

Fredrik Stenberg, ord-
förande För- och grunds-
kolenämnden. 
 
Jag är socionom och tjän-
stledig från mitt arbete 
inom vård- och omsorg. 
Sedan 2016 har jag haft 
förmånen att vara ord-
förande i för- och grund-
skolenämnden. Vi so-
cialdemokrater i nämnden 
jobbar för att göra skolan i 
Skellefteå bättre. Det bety-
der att vi vill skapa bättre 

Jonas Segerlund, ledamot 
Skellefteå Industrihus AB.
 
Har suttit som ledamot i 
Tekniska Nämnden som 
sedan blev Samhällsbyg-
gnadsnämnden i 10 år, nu 
lämnar jag det uppdraget 
för att ge plats för någon 
ny förmåga och för att 
prova något nytt. 

Är nu vald till ledamot i 
Skellefteå Industrihus AB.
Gillar tanken på att vara 
med där för att kunna 
medverka i den stora ut-
vecklingen som händer 
nu. Det händer som sagt 
mycket nu och det gäller 
att som bolag försöka följa 
med och då även att kunna 
visa vägen.
 
På mitt ordinarie jobb job-
bar jag som teknisk kon-
sult avseende säkerhet på 
trycksatta anordningar och 
lyftanordningar. Uppväxt 
utanför Bygdsiljum, flyttade 
därifrån till Ursviken 2010. 
Nu har vi sålt huset och 
köpt hus i Hästhagen. Bor 
där med fru och 3 barn. In-
tressen: Politik, träning och 
jakt bland mycket annat. 
/Jonas

Börje Lindh, ledamot 
SKEBO AB
Jag heter Börje och bor i 
villa i Yttre Ursviken.
Har fru och tre barn och 
jobbar som arbetsledare i 
elföretag i Skellefteå.
Är kassör i vår lokala S-

Här kommer en 
kort presentation 
av s-föreningens 
representanter 
i styrelser och 
nämnder under 

denna mandatpe-
riod (2022-2026).

Gunilla Andersson, leda-
mot Skellefteå Kraft AB 
samt ersättare i kommun-
fullmäktige. 
  
Jag har fått förmånen att 
sitta som ledamot i Skel-
lefteå Krafts styrelse kom-
mande mandatperiod. Ett 
superintressant uppdrag i 
ett bolag som vi som kom-
muninvånare har all anled-
ning att vara stolta över. 
Ser verkligen fram emot 
denna period. 

Till vardags jobbar jag som 
pedagog på Medlefors 
folkhögskola. Ett fantastiskt 
uppdrag där man har för-
månen att möta människor 
och se dem växa i sig själv. 
Jag formligen älskar mitt 
jobb!

Jag nu bott i Ursviken i 
ganska exakt 20 år. Nu är 
alla barnen utflugna och 
kvar är jag och gubben i 
huset. Det känns som om 
dessa 20 år bara flugit i 
väg.
/Gunilla


