
Gunilla har ordet Nytt från fritidsnämnden Avreglering
- till vilket pris?

Nummer 3, 2022Nummer 3, 2022

Din lokala områdestidningDin lokala områdestidning

 inom Klemensnäs-Ursviken inom Klemensnäs-Ursviken

     via mail

Jag vill bli kontaktad:

        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken
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Tänkvärt
”Varje dåre kan finna på regler,

och alla dårar skall följa dem.” (Henry David Thoreau)

”Var och en kan missta sig, men endast dårar framhärdar i sin
villfarelse.” (Cicero)

”Kunskapen kallas det högsta av alla goda ting, ty ingen förmår 
röva bort den och ingen kan mäta dess värde.” (Hitopadesha)

”Männen regerar världen, kvinnorna regerar männen.”  
(Spanskt ordspråk)

”Endast den värdighet är verklig som icke förringas av andras
likgiltighet.” (Dag Hammarsköld)

”Mycket få människor lever idag – de flesta gör förberedelser 
för att leva i morgon.” (Jonathan Swift) 

”I ett arbete kan man alltid fördjupa sig så helt att man till sist 
finner det intressant.” (Karl Gjellerup)



“Om allt runt omkring  
verkar mörkt, titta igen,  
du kan vara ljuset.” Rumi

ingar av totalitära stater i ett 
demokratiskt land. Man vet 
aldrig vilka expansionsplaner 
ett sådant styre har. Det in-
nebär att såväl försvar, bered-
skapslager och självförsör-
jningsnivå måste befinna sig 
på acceptabelt hög nivå. 

Dessutom måste de de-
mokratiska länderna vara yt-
terst uppmärksamma på to-
talitära tendenser i sina egna 
länder. Och en sak står helt 
klar, Putin måste stoppas.
/red.
 
 
 
 

Nästa möte i  
s-föreningen blir  
onsdag 16/11 

då vi har  
Sara Keisu-Lund på 

besök.  
Sara är ordförande i Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
Huvudämnet är den 

nya hamnen.  
Vi träffas klockan 

19.00 på Folkets Hus.  
Medlemmar och  

sympatisörer är välkomna!

marknaden. Dåvarande so-
cialminister Göran Hägglund 
(KD) drev frågan. Efter det har 
priserna i vissa fall stigit med 
över 50 %, tillgängligheten 
i glesbygd har blivit sämre 
och ingen har längre ansvar 
för t.ex. beredskapslager. 
Vilket vi blivit pinsamt med-
vetna om under pandemin.  
 
Finns många fler exempel, 
inte minst inom vård och 
skola. MEN det man kan kon-
statera är att den så kallade 
”marknaden” inte alls löser 
alla problem. Snarare tvärtom.
/Martin Lundmark, styrelsen

 
 
 

Åk kollektivt uppmanar 
jag alla till. 
Skellefte buss är, eller håller 
på att bli, ett riktigt modernt 
och effektivt bussbolag som 
servar invånarna med bra och 
tillgänglig kollektivtrafik. Och 
bättre blir den med miljövän-
liga och tysta el-bussar. Des-
sutom under nästa år ett be-
tydligt förbättrat och förenklat 
biljettsystem. Man ska enkelt 
kunna köpa biljett inte bara 
inom lokaltrafiken, utan även 
inom regiontrafiken.

Om man tar hänsyn till miljö, 
kostnader m.m. så finns egent-
ligen ingen anledning att inte 
åka buss. Vi som bor vid linje 
2 har fantastiskt bra turtäthet. 
Gå in på hemsidan, skebuss.
se, och kolla tidtabeller och 
priser.

/Martin Lundmark
Ledamot skelleftebuss
E-post: martin.lundmark@out-
look.com
 

Nytt från fritidsnämnden.
När vi nu förhoppningsvis har 
lämnat den tyngsta perioden 
bakom oss gällande pandemin 
så kan vi konstatera att Skel-
lefteås föreningsliv klarat sig 
bättre än väntat. Fritidsnämn-
dens oro var stor när Covid 
-19 var som mest intensivt 
och många föreningar hade 
svårt att hålla igång verksam-
heten. Fritidsnämnden beslu-
tade därför att lägga undan 
en summa pengar som sedan 
skulle fördelas ut och minska 
de ekonomiska förluster som 
föreningslivet befarades lida 
av pandemin. Glädjande nog 
så har det visat sig att Skel-
lefteå klarat sig bättre än 
många andra städer i Sverige! 
Man är nästan tillbaka på sam-
ma aktivitetsnivå som innan 
pandemin lamslog Sverige. 

Ett annat glädjeämne är den 
Kultur- och Fritidsbank som 
håller på starta upp i Skelleft-
eå. Det är den första staden 
i landet där man kombinerar 
Fritidsbank och Kulturbank.
Hos Fritidsbanken ska man 
kunna låna gratis utrustning 
såsom skidor, skridskor, ten-
nisracket, flytvästar och en 
massa andra utrustningar. 
Hos kulturbanken är tanken 
att man bl.a. ska kunna låna 
instrument, spel, utklädning-
skläder mm.
 
Har du över sådant som skulle 
kunna komma andra till gagn i 
kommunen så lämna gärna in 
dina prylar till någon ÅVC. Det 
kan vara saker som inlines, 
skidor, hjälmar, fotbollsskor, 
hantverk, mindre instrument, 
pyssel mm. Har du funderin-
gar eller frågor, hör gärna av 
dig till mig.

/Isak Rådahl, ledamot Fritid-
snämden. 070-3501495
isseradahl@hotmail.com

Avreglering, till vilket 
pris? 
 
Fordonsbesiktning. 
Avregleringen av bilbesiktnin-
gen har medfört att det inte 
är lönsamt med besiktning i 
inlandet, det är för få kunder. 
Då lägger besiktningsföreta-
gen ned sina stationer. Egent-
ligen en väldigt förutsägbar 
utveckling. Konsekvensen 
är att boende på vissa orter 
måste köra upp till 30 mil t o 
r för att besiktiga sin bil. Nu 
höjs det röster för att samhäl-
let ska ta över verksamheten 
igen. Dessutom har inte pris-
nivån sjunkit, vilket utlovades 
i den utredning som låg till 
grund för beslutet. 
 
SJ. 
En dag fick politikerna för sig 
att ”avreglera” och släppa 
in privata konkurrenter till 
det monopol som SJ haft – 
en kopiering av det privata 
näringslivet. Detta skedde 
stegvis från 1990-talet, och se-
dan dess har inställda tåg och 
förseningar blivit vardagsmat. 
Järnvägsnätet har styckats 
upp, trafiken styrs nu av up-
phandlingar och har därmed 
blivit konkurrensutsatt. Ingen, 
inte ens vd:n, vet längre vem 
eller vilka som har ansvar för 
vad. Underhållsarbete läggs 
ut på entreprenad. Underlev-
erantörerna konkurrerar med 
låga priser som inte sällan går 
ut över kvaliteten. Lägst an-
bud vinner. Vem förlorar då 
på detta? Svaret är enkelt: 
det gör resenärerna. Sveriges 
avreglering av järnvägstrafik-
en har blivit en katastrof för 
resenärerna. Avskaffa konkur-
rensen och låt SJ sköta all tåg-
trafik. 
 
Apoteken.
Sommaren 2009 avreglerades 
den svenska apoteks-

Respekt.
Jag delar inte Annie Lööfs 
politiska uppfattning. Hennes 
nyliberala framtoning är så 
påtaglig att jag inte förstår 
hur hon kan tänka sig att vara 
i mitten av svensk politik. Här 
finns hon väl nån stans till 
höger om moderaterna.

Men på en punkt känner jag 
mycket stor respekt för henne. 
Det är när hon, till skillnad 
från såväl liberalernas, krist-
demokraternas som modera-
ternas ledare, bestämt säger 
nej till att sätta sig i Jimmie 
Åkessons knä. Detta trots allt 
hon tvingas stå ut med via so-
ciala medier och det hemska 
som hände på Gotland. Hop-
pas att hennes efterträdare 
kan vara lika rakryggad.
/red.

Att dra lärdom av.
De senaste årens händelser 
ger oss en hel del att dra lär-
dom av. Covid-19 visade på 
ett påtagligt sätt hur oför-
beredda vi var. Detta trots att 
pandemier förekommit tidig-
are och och kommer att ske 
även i framtiden. Men inför 
nästa pandemi måste vi stå 
rustade med såväl utrustning 
som planer för hur vi snab-
bare kan agera för att minska 
skadeverkningarna.

Putins försök att införliva 
Ukraina i försöket att åter-
skapa ett nytt ryskt imperium 
visar på vikten av att aldrig 
låta sitt land i något avseende 
bli helt beroende av en vara 
eller tjänst från en stat med 
ett totalitärt styre. Detta 
gäller också viktiga etabler-

Gunilla har ordet.
Ny regering på plats. En re-
gering som nyttjar sin första 
vecka med att bomma igen 
miljödepartementet....

Jag har läst igenom det avtal 
regeringspartierna tillsam-
mans med Sverigedemokra-
terna ska ha som grund för 
sitt arbete det kommande 4 
åren. Det är inte ofta jag blir 
mörkrädd, men jag mår nästan 
fysiskt illa efter att ha läst det. 
Jag rekomenderar alla att fak-
tiskt läsa igenom det.

I den nya regeringens arbete 
mot kriminalitet hittar jag inte  
en enda rad om hur man ska 
förebygga att människor ham-
nar i utanförskap och kriminal-
itet....inte en rad. Det säger 
rätt mycket om vår nya reger-
ing.

På lokalplanet har vi tack och 
lov fortfarande rådighet över 
besluten. Men det kommer 
att bli svårare med en borger-
lig regering. 

Vintern är i antågande och vi 
har en mörk och kall tid fram-
för oss. Nu är vårt jobb att se 
till att hålla värmen människor 
emellan. För vi får aldrig ge 
upp hoppet om framtiden, al-
drig, jag vägrar.
   
/Gunilla


