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Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 4 2018-06-04
Vinst Lottnr
1 000 kr 140 Lars Claesson

500 kr 97 Göran anderssom
500 kr 121 Kjell Nordin

200 kr 36 Urban Jernberg
200 kr 51 Per Rosendahl
200 kr 83 David Berglund
200 kr 162 Bengt Johanson

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

2014 kunde vi konstatera 
att borgarna hade genom-
fört många försämringar för 
den enskilde. Rik hade blivit 
rikare och fattig hade blivit 
ännu fattigare, Robin Hood 
fast baklänges. Nu försö-
ker borgarna åter locka med 
skattesänkningar.

Nu är det dags att kämpa för 
att få behålla makten och fort-
sätta skapa trygghet i samhäl-
let, fördela bördorna och ge 
stöd och hjälp efter behov.
Vi fick 2014 väljarnas för-
troende att rätta till orättvi-

sorna. I fyra år har vi inves-
tera och lagt  en grund för 
ett  fortsatt arbete att åter-
skapa en välfärden för alla.

Ett stort orosmoln är hur 
extremismen försöker  mo-
bilisera sig. Vi märker det i 
sociala medier hur man an-
vänder hatet, bygger rädslor 
och får ut falsk propaganda 

Det är tryggt att vi har Ste-
fan Löfven som i sitt tal i 
Almedalen deklarerade.
”Jag kommer som statsmi-
nister, som socialdemokrat, 

som människa ta striden för 
en svensk demokrati präglad 
av respekt och humanitet. I 
EU, FN och alla internatio-
nella arenor för att försvara 
människans okränkbara vär-
de. Vi måste alla hjälpas åt 
och hålla ihop.

Lokalt har vi presente-
rat vårt Handlingsprogram 
2019-2022, ett starkare 
Mark med Markborna i fo-
kus. Där finns våra förslag 
hur vår kommun kan bli 
bättre. 

Vi har valt väg för framti-
den och tänker satsa på bar-
nen, vår framtid.

Många löften finns i luften 
om framtidens politik. Valet 
kommer att bli en folkom-
röstning om svensk välfärd.
Ditt och mitt löfte nu är att 
göra allt vi kan för en valseger.

Ditt engagemang betyder 
väldigt mycket för vårt parti. 
Din insats gör skillnad.
Du kan hjälpa till i valarbe-
tet, välkommen till ett valar-

betarmöte den 13 augusti kl 
18.30 i vår lokal i Kulturhu-
set i Skene.

Glöm aldrig! Alla behövs, alla 
kan göra något.

Det är tillsammans vi skapar 
Framtidens Mark, för alla.

AnnSofi Tureson
Ordförande

Nu är det några veckor kvar!
Nu är det några veckor kvar till valdagen 
och vi satsar nu allt för en valvinst sönda-
gen den 9 september.

I vårt handlingsprogram beskriver vi vår lokala politik. Handlingsprogrammet 
finns på vår hemsida, expedition och hos våra socialdemokratiska föreningar. 
Välkommen att hämta ditt exemplar!
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Socialdemokraten i Mark  
är Marks Arbetarekommuns medlemsorgan. 
Tidningen kommer ut med 4 nummer per 
år och är gratis för medlemmar.
Ansvarig utgivare: 
AnnSofi Tureson
 

Redaktionen
Redaktionen tackar genom Anita  
Lomander alla medverkande skribenter och 
fotografer. Textilgatan 1, 511 61 Skene. Tele-
fon 0320 475 65
E-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se
Hemsida: www.framtidensmark.se

Grafisk design och layout
Peranders Götesson - 
Sebeal Kommunikation
Omslagsfoto: Heike Andersson

Vårt  handlingsprogram ute nu!

Expeditionen
Lilian är tillbaka på deltid tills vi har rekryterat en ny medarbetare.
Expeditionen är normalt öppen tisdag till och med torsdag klockan 08.00-16.00 men under rekryteringstiden är 
expeditionstiden tisdag till torsdag 08.00 till 12.00.
Om du vill kontakta Lilian så ring 0320 475 65, eller maila vår e-post: marks.arb.kommun@telia.com



LISAS SPALT

Jag är glad över att ha fått förtroendet att vara gruppledare 
för socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden. 
Partiarbete är ett lagarbete och jag har stora förhoppningar 
om att vi tillsammans kommer att göra Marks Kommun till 
Sveriges bästa barnkommun, säger Jessica.

Jessica är tydlig med att skolan i Marks Kommun behöver 
långsiktighet och arbetsro och att alla elever får utvecklas, 
utifrån sina egna förutsättningar. Elever med behov av sär-
skilt stöd ska få rätt stöd snabbt. Därför behöver elevhälsan 
förstärkas. Det ska inte spela någon roll om eleven har en 
funktionsvariation eller inte.  Alla elever ska få likvärdiga 
förutsättningar.

- Markborna ska veta att vi socialdemokrater lyssnar och är 
lyhörda, medarbetare i skolan och föräldrar är utöver elev-
erna vår största tillgång.   

Jessica Rodén, 41 år och tonårsmamma 
från Tostared ska leda verksamheten i 
förskola och skola

- Markborna ska veta att vi socialdemokrater tar ansvar för 
skolornas verksamheter i hela kommunen. Vi ska arbeta vi-
dare med att följa upp, förbättra och utveckla den verksam-
het som bedrivs på skolorna.

- Skolan och skolans verksamhet är en viktig fråga för många 
Markbor. Vi socialdemokrater har en tydlig och klar inriktning 
i arbetet med skolan. Skolan ska ges förutsättningar att möta 
elevernas behov och skolverksamheten ska fungera så bra att 
den uppfattas på ett positivt sätt av många fler än idag.

- Vi socialdemokrater kan och vill leda skolverksamheten Mark.

 I vårt handlingsprogram berättar vi Socialdemokrater mer 
om hur vi tänker utveckla kommunens skolor, avslutar Jessica.

Text: Pelle Pellby
Foto: Christer Falk
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Men vi vet att detta inte gäller för alla som bor i Marks kom-
mun idag. Det finns för många barn som inte får den utbild-
ning de har rätt till. Det finns äldre som inte får den trygghet 
och stöd de behöver. Många invånare med funktionsnedsätt-
ningar får inte den hjälp de behöver för att kunna leva ett 
gott liv. Detta vill vi ändra på. Vi vill lyssna på alla invånare. 
Vi Socialdemokrater vill ha möten och dialog med invånarna 
i hela kommunen för att få synpunkter på hur väl kommunen 
lyckas med skolan, service till äldre och invånare med funk-
tionsnedsättningar, service till företag, stöd till föreningsli-
vet och kultur och fritidsaktiviteter. Marks kommun är en 
av Sveriges bäst skötta kommuner när det gäller ekonomin. 
Vi menar att kommunen inte är lika bra när det gäller att ge 
kommuninvånarna den service de vill ha och behöver. Vi vill 
att kommunen ska bli lika bra på att tillgodose invånarnas 
behov som kommunen är på att sköta sin ekonomi. Det krä-
ver ett ledarskap som har markborna i fokus och som vågar 
fatta beslut som är väl genomtänkta.

Mark ska vara en kommun som ger välfärd och möjligheter. 
En kommun som undanröjer hinder för människors utveck-
ling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möj-
ligheter att nå sin fulla potential. Som bygger på solidaritet, 
tillit och samarbete.  Mångfalden som finns i Mark stärker 
vår konkurrenskraft. Vi ska tillvarata de kunskaper, kompe-
tens och olika bakgrund som människor i Mark har. Mark 

ska präglas av öppenhet och acceptans för varandra. Vi vill 
bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Mark 
där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår ge-
mensamma miljö. Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad 
av framtida generationers möjligheter att leva ett gott liv. Det 
kräver omtanke om varandra. Och ett samhälle där vi stäl-
ler upp för andra när andra behöver oss! Det här arbetet kan 
bara åstadkommas tillsammans med markborna. Om du stäl-
ler upp på detta så ska du lägga din röst på Socialdemokra-
terna den 9  september. 

Tillsammans skapar vi ett bättre Mark. För alla.

Lisa Dahlberg
Kommunalråd

Ett starkare Mark 
med fokus på 

Markborna!

Det är snart val. I den tidning du nu håller i din hand kan 
du läsa om hur vi vill förbättra Mark. Vi vill att markborna 
ska vara nöjda med sin kommun. Det är både enkelt och 
svårt att uppnå. Markborna förväntar sig en kommun som 
levererar hög service och kvalité. Det gör vi också. I Mark 
ska det finnas välfärd för alla. Jessica Rodén



Det är fortfarande väldigt kul med politiskt arbete säger Birgitta 
efter många års engagemang i kultur- och fritidsnämnden i Mark 
och 12 år i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Den period som gått har vi varit i opposition, vi har lyssnat och 
försökt vara lyhörda på synpunkter från föreningar och från 
många andra håll. I grunden handlar politik om att kunna lyssna 
och att vara lyhörd, sedan får alla inte som de vill, men alla har 
rätt att bli lyssnade på och få svar på sina frågor.
För mig är det viktigt säger Birgitta.

Kultur- och fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga 
är den del som ska ha mest uppmärksamhet i vårt uppdrag. 
Inget barn eller ungdom ska egentligen behöva avstå en akti-
vitet för att den är för dyr, det ska vi försöka att se över säger 
Birgitta. Vi ska också följa upp och utvärdera de nya reglerna 
för pensionärsföreningarna, fungerar de inte tillräckligt bra så 
ska de ändras, lovar Birgitta. För oss socialdemokrater omfat-

Birgitta Andersson, 72 år och engagerad 
kulturarbetare från Örby ska leda kultur- 
och fritidsverksamheten.

tar kultur- och fritidspolitiken hela kommunen och där är bok-
bussen ett fortsatt självklart inslag.

Nu ska jag också leda den Socialdemokratiska gruppen i Kul-
tur- och fritidsnämnden, det ser jag framemot. Om Birgitta 
får en stund över ägnar hon sig åt sitt konsthantverksarbete. 
Konsthantverksrundan som Birgitta brukar delta i är en nästan 
lika stor höjdpunkt som det politiska arbetet avslutar Birgitta.

I Handlingsprogrammet berättar vi Socialdemokrater mer 
om vad vi vill med kultur- och fritidspolitiken i Mark.

Text: Pelle Pellby
Foto: Christer Falk
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Simon har ett stort fackligt och politiskt engagemang och är 
medlem i IF Metall. Simon är ordförande i fackklubben på 
Ludvig Svenssons i Kinna och dessutom ordförande i Fritsla 
socialdemokratiska förening.

Det fackliga arbetet och det politiska arbetet hänger ihop sä-
ger Simon och tar de arbetsrättsliga frågorna  som exempel. 
Lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmande-
lagen (MBL) är ju politiska beslut som funnits länge, men vi 
vet att det finns politiska partier som vill ha försämringar i
lagstiftning och anställningstrygghet, t.ex. när det gäller tur-
ordningsregler. Med de erfarenheter jag har så vet jag att våra 
medlemmar behöver det skydd som arbetsrätten ger, konsta-
terar Simon.

Simon Ryndal, 31 år, bor i Fritsla och har 
ett stort fackligt politiskt engagemang.

De fackliga och politiska frågorna hänger ihop lokalt också 
säger Simon. Jag är självklart intresserad av industrins förut-
sättningar att verka i Sverige men också lokalt. Våra medlem-
mar behöver kunna ta sig till jobbet, helst med kollektivtrafi-
ken och barnomsorgen i kommunen måste fungera för våra
medlemmar som har kvälls- och skiftarbete. Allt hänger ihop 
avslutar Simon.

Simon är kandidat till kommunfullmäktige i Mark och är er-
sättare i Marks Kraftvärme AB.

Text: Pelle Pellby
Foto: Christer Falk

Birgitta AnderssonSimon Ryndal



Vi ställde ett par frågor till våra fullmäktigekandidater ..
1.Vilken politisk fråga brinner du för? 2.Vad gör du på fritiden förutom politiken? 3.Vilket är ditt smultronställe i Mark?

    Så här svarade dom ..

Rebecca Lindkvist. 33år
 Miljövärd på bostadsbola-
get Göteborg/Fritsla

1.  Jämställdhets och jäm-
likhetsfrågor. Alla män-
niskors lika värde.

2. Umgås med mina tvil-
lingpojkar, dansar gärna 
bugg och foxtrot och 
åker gärna en sväng eller 
två i min Pontiac Cata-
lina från 1966.

3. Hedegärdessjön, en pärla, 
alla årstider.

Efkan Ûstündag Under-
sköterska  51 år Skene     

1. Orättvisor, fattigpen-
sionärer och ensamma 
småbarnsföräldrars situ-
ation måste förbättras.

2. Som småbarnspappa 
går all min lediga tid åt 
till familjen.

3. Inget särskilt ställe utan 
överallt där mitt inre 
får ro.

Helena Johansson 40 år
Terminalarb/administratör
Skene  

1. Skolpolitik.
2. Umgås med familj och 

vänner, försöker bli klar 
med mitt mckörkort.
Instruktör för babysim 
och arbetsmiljöfrågor. 

3. Inget uttalat med det är 
fint vid Ramhultafallet 
och Seatons kulle.

AnnSofi Tureson 62 år 
Fd ombudsman
Kinna

1. Rättvisa. Allas rätt till 
välfärd.

2. Hoppas få tid till min 
hobby lappteknik och 
resa, umgås med famil-
jen greja i trädgården.

3. Seatons kulle.

Christopher Thorsson 37 år
 Stödassistent Istorp

1. Rättvisefrågor och är 
därför speciellt intresse-
rad av t.ex. fördelnings-
politik och budgetfrågor.

2. Renoverar huset och re-
parerar diverse maskiner.

3. Mitt hem och min träd-
gård faktiskt, jag trivs väl-
digt bra där jag bor.

Sonia Danella 70 år
FD Lärare
Skene  

1. Skolan och äldre-
omsorgen.

2. Promenerar pysslar i 
min lila täppa, umgås  
med familj och vänner. 

3. Stranden vid Lygnern 
i Sätila

Lisa Dahlberg  34 år  
Socionom Skene

1. Jämlikhet, jämställdhet 
och barns framtid.

2. Jag umgås med famil-
jen och gillar att greja i 
trädgården.

3. Bokskogen i Hyssna 
och Ekelunds strand i 
Örby.

Anita Lomander 75 år       
           Pensionär Hajom

1. Jämställdhet och sociala 
frågor.

2. Mitt växthus och min 
trädgård. Umgås med 
familjen och vänner.

3. Min trädgård och min 
pergola.

Peter Landgren 63 år
Folkhögskolelärare
Horred

1. Skolan.
2. Sportintresserad både som 

åskådare och utövare
3. Helsjön

Ulf Dahlberg   46 år    
Folkhögskolelärare
Fritsla

1. Jämställdhet, jag inser 
att rättvisa och jämlikhet 
sker först när vi har upp-
nått jämlika villkor mel-
lan män och kvinnor.

2. Jag har en familj med 
fru och fyra barn som 
tar mesta delen av fri-
tiden, familjen är min 
största inspirationskälla 
och ger mig motivation 
att fortsätta jobba med 
att förbättra samhället 
med mitt politiska en-
gagemang.

3. Stugan vid Öresjön, en 
plats där hela familjen 
trivs och samlar kraft.

Wael Alkordi  21 år
 Betongarbetar Fritsla

1. Asylfrågor och rättvise-
frågor.

2. Simmar och tränar på 
gymmet.

3. Två Skyttar för dess 
vackra naturen där 
kring.

Ulla Lätt 70 år
Lss/pensionär Fritsla

1. Skola/förskola vård och 
omsorg.

2. Tränar och umgås med 
barn och barnbarn och 
barnbarnsbarn.

3. Skogarna med svamp.

Jessica Rhoden 42 år  
Habiliteringspersonal på 
ett LSS boende. Tostared

1. Alla människors lika 
värde.

2. Umgås med familjen. 
Tränar Aikido tillsam-
mans med barnen i en 
liten förening i Tostared.

3. Bokskogen i Tostared.

Bo Peterson 72 år
Byggnadsingenjör

1. Samhällsutvecklings-
frågor.

2. Renoverar vårt hus och 
reser.

3. Mos strand som jag 
hoppas rustas upp!

Pauli Kuitunen 62 år
Fd Ombudsman
Kinna    

1. Rättvisa.
2. Husbilen och fiske.
3. Seatons Kulle.

Den 9 september är det val till kommunfullmäktige i Mark. Socialdemokra-
ternas lista består av 51 personer från hela Mark. I förra nummret presente-
rade vi kandidaterna på plats 16-30. I detta nummer presenteras kandidater-
na på plats 1 till 15. Mer information om våra kommunfullmäktige kandidater 
finns på vår hemsida där kan du kontakta dom direkt.
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Studienytt
Under hösten börjar partiets ledarutbildningar som gäller ALLA förtroendevalda i kommun och regionpoli-
tiken. För ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser gäller ledarskap steg 1 och för gruppledare i 
nämnder och styrelser gäller ledarskap steg 2. Under kommande mandatperiod kan man välja olika startda-
tum för sin kurs. 

Ledarskap steg 1 startar:
2018 Oktober 

2019 Augusti oktober

2020 Januari augusti oktober

2021 Januari augusti oktober

2022 Januari augusti oktober

Ledarskap steg 2 startar:
2019 Januari

2020 Januari

2021 Januari

2022 Januari

En kurs i ledarskap håller på två terminer och innehåller fyra internatträffar över lördag-söndag och mellanliggande arbete som 
kopplas till ditt ordinarie politiska arbete. Har du gått en ledarskapskurs under förra mandatperioden ska du inte gå en den 
kommande perioden. Anmäl ditt intresse till att gå en av periodens kurser i ledarskap till Ulf Dahlberg, studieorganisatör.

Ulf Dahlberg (s) 
Studieorganisatör

Ulla har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom 
barnomsorgen, som dagbarnvårdare och i förskolan. Samti-
digt var Ulla fackligt aktiv i fackförbundet Kommunal och 
det var på det sättet som Ulla blev alltmer politiskt intres-
serad. De senaste åren har Ulla lagt sitt engagemang i äldre-
omsorgsnämnden.
 
”De äldre som byggt upp vårt samhälle ska ha det gott på 
äldre da´r. Vi kommer att behöva fler boenden som är bättre 
anpassade än vad de är idag, t.ex. för äldre/äldre och för per-
soner med demens. Marks kommun måste också bli en bättre 
arbetsgivare, medarbetare inom äldreomsorgen ska ges an-
ställning på heltid med möjlighet att arbeta deltid. Ingen 
medarbetare ska behöva jaga fler arbetstimmar”, säger Ulla.

 
Ulla ska nu leda den socialdemokratiska gruppen i äldre-
omsorgsnämnden, det kommer att ge mer inblick i hur det 
fungerar för våra äldre i olika verksamheter och det ser jag 
framemot säger Ulla. Förutom engagemanget i äldreomsorgs-
nämnden så är Ulla också kontaktperson för några brukare i 
kommunens LSS-verksamhet. 

Text: Pelle Pellby
Foto: Ateje Braun

Ulla Lätt, 70 år - satsar på äldreomsorgen
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Ulla Lätt
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En god hälso- och sjukvård är basen för ett gott liv. 
Alla ska känna sig trygga med att sjukvården finns 
där när man behöver den. Vården ska ges utifrån 
behov, inte utifrån plånbokens storlek eller vart du 
bor. Det här är viktiga delar i den socialdemokratiska 
politiken. Därför vill vi bland annat ha avgiftsfria läkar- 
och psykologbesök på ungdomsmottagningar och 
avgiftsfria besök hos tandhygienist för alla över 65 år.  
 
Det är av stor vikt att regionen fokuserar på att 
korta ner vårdköerna, ha en hög vårdkvalitet och 
ett bemötande som motsvarar medborgarnas 
förväntningar. Med kortare väntetider till besök 
och behandling kommer vi att kunna förbättra 
cancervården i regionen. För att korta ner köerna är 
det viktigt att det finns tillräckligt med vårdplatser. 
Det ska även finnas möjlighet till vård i hemmet 
om och när det behövs. Akutvården är viktig, men 
det behövs också mer resurser till rehabilitering 
och att förebygga sjukdom. Vi vill starta ett PSA-
provprogram för alla män mellan 50-70 år i Västra 
Götaland om vi får förtroendet i höstens val. 

Det behövs också ett större fokus på en säker 
hemgång efter sjukhusvistelsen och därför måste 
det finnas en sömlös vård. Socialdemokraterna i 
Västragötalandsregionen vill också införa avgiftsfria 
besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna och fler 
kvälls- och helgöppna mottagningar i anslutning till 
sjukhusens akutmottagningar. 
 
God vård kan enbart ges om vårdpersonalen 
har möjlighet att ge den bästa vården. Därför 
måste det satsas på löner, arbetstider, delaktighet 
och arbetsvillkor. Personalens engagemang och 
kompetens ska synas i lönekuvert. Vi vill göra kraftiga 
lönesatsningar, se över helg- och nattjänstgöring och 
ha mindre hyrpersonal. Vi är beredda att prioritera 

dessa insatser istället för stora skattesänkningar.   
Vi vill inte sälja ut sjukvården och låta marknaden 
styra var vården ska finnas och vem som ska ha bäst 
tillgång till den. Privata vinstintressen får inte slå 
sönder välfungerande vårdkedjor. Våra skattemedel, 
engagerade personal och våra gemensamma 
tillgångar ska komma alla till del.  
 
Vi vill att hela Västra Götaland ska leva, både i 
staden och i glesbygd. Det är inte bara vården som 
ska finnas i hela regionen, utan också möjligheten 
att åka kollektivt till 
jobb, utbildning och 
fritidsaktiviteter. Barnen 
är en viktig prioritering 
för oss och det är av stor 
vikt att alla barn ska ha 
rätt till kulturaktiviteter. 
Vi vill även att det ska 
finns en infrastruktur 
som binder samma 
hela regionen och att 
det finns en enkel, 
rättvis och prisvärd 
kollektivtrafik. Därför 
vill vi bland annat 
införa ungdomsrabatt 
och rabatterade 
biljettpriser för barn i 
grundskoleålder. 
 
9 september står 
välfärden på spel –  
valet är ditt!

Helen Eliasson 
Regionråd (S)

Välfärden står på spel – 
valet är ditt!
Därför vill vi bland annat ha avgiftsfria läkar- och psyko-
logbesök på ungdomsmottagningar och avgiftsfria besök 
hos tandhygienist för alla över 65 år. 

Ett förstahandskontrakt på lägenhet, ett lån på banken och 
att våga ta steget att bilda familj hänger i mångt och mycket 
på en fast heltidsanställning. Otryggheten innebär också att 
inte veta hur räkningarna ska kunna betalas, eller att inte våga 
säga ifrån vid trakasserier och farliga arbetsmiljöer.

Vi socialdemokrater har i budget efter budget satsat i trygg-
heten på arbetsmarknaden och arbetsmiljön. Nu tar vi nästa 
steg.

Vi vill avskaffa allmän visstidsanställning, stärka rätten till 
heltid och motverka delade turer. Alla ska ha rätt att leva på 
sin lön.

Vi kräver schyssta villkor vid offentliga upphandlingar och att 
kollektivavtalsenliga löner och villkor ska gälla. Vi vill stoppa 
lönedumpning. Lika lön för lika arbete ska gälla för alla som 
jobbar i Sverige.

Vi vill också stärka regelverket för bättre arbetsmiljö – ingen 
ska dö på jobbet . Det är nollvision som gäller.

Det här är den handlingsplan för en trygg arbetsmarknad 
som vi Socialdemokrater går till val på. I motsats till de bor-
gerliga partierna och SD som vill rasera tryggheten på ar-
betsmarknaden.

Sveriges ekonomi är stark och sysselsättningen rekordhög 
och då prioriterar vi Socialdemokrater att stärka tryggheten 
på arbetsmarknaden. Det går före skattesänkningar för hög-
inkomsttagare.

Phia Andersson
Medlem Skene S-förening
Riksdagsledamot (S)

Arbetsl ivet
En fast anställning och schyssta villkor innebär så 
mycket mer än bara trygghet i arbetslivet. Samtidigt 
som allt fler har otrygga villkor och arbetsformer är 
samhället uppbyggt kring tanken om den fasta och 
trygga anställningen.



 

LO- Facken i Mark

Nu är det bara veckor kvar till valdagen den 9 september. Det är viktigt att mobilisera alla krafter för att få till en Socialde-
mokratisk regering även nästa period. Stefan Löfven får kritik för att han ”bara” är en svetsare och inte en politiskbroiler 
som många andra. Hans bakgrund borde i stället få oss inom LO-kollektivet att jubla, en vanlig knegare som statsminister. 
Jämfört med Åkesson och Kristersson har han arbetat med sina händer och fått sina arbetskamraters stöd för att bli om-
budsman och senare Förbundsordförande för IF Metall. Herrar Åkesson och Kristersson är däremot uppfostrade i respek-
tive ungdomsförbund och har aldrig gjort något annat än att arbeta politiskt. Stefan Löfven slår dessa herrar på fingrarna 
i kunskap om ur vanliga arbetstagare i Sverige lever.

Vi måste se till att SD och M inte får något inflytande efter nästa valet 
den 9 september.

SD och samtliga Allianspartier är arbetstagarfientliga, ett av de första 
löftena är att sänka a-kassan, ta bort avdragsrätten för fackavgiften 
och försämra sjukförsäkringen. Företag och Sveriges rika får däremot 
många lättnader, bland annat, sänkta skatter.

Rösta rätt rösta rött den 9 september.
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Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF) är en ideell förening som bildades den 8:e mars 
1928. Målsättningen är att vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. 
Ett bildningscenter med mål att minska utbildningsklyftan i samhället och bidra till att stärka 
demokratin och civilsamhället tillsammans med våra medlemsorganisationer. 

Folkbildning i politiskt ledarskap 
Folkhögskolan samarbetar med S i Väst om 
partiets politiska ledarskapskurser steg 1 och 2. 
Förtroendevalda i kommun- och regionpolitiken 
kan gå kurserna som går över två terminer på 
halvfart. Nästa start är oktober 2018. 

Jämlikhetsakademin 
Jämlikhetsakademin är en distanskurs på en 
termin i samarbete med tankesmedjan Katalys. 
Syftet är att analysera de nya klyftorna i Sverige, 
att undersöka teorier om jämlikhet och att 
diskutera strategier för att skapa ett mer jämlikt 
samhälle. Nästa kursstart är augusti 2018. 

Att skriva politiskt 
Vill du bli bättre på att skriva debattartiklar, 
krönikor, inlägg i sociala medier? Vill du skriva så 
att dina texter blir lästa och delade? I samarbete 
med Tiden magasin får du chansen att lära dig  

mer om det politiska skrivandet under en termin. 
Nästa kursstart januari 2019. 

Wigforssakademin 
Detta är kursen för dig som vill förstå hur partiets 
reformpolitik fungerar, fundera fram lösningar på 
de utmaningar vi står inför och fördjupa dig i 
arbetarrörelsens idédebatt. Kursen är ett 
samarbete med S-studenter, ABF och LO. Nästa 
kursstart är januari 2019. 

Förtryck i hederns namn 
Fler än 100.000 barn och ungdomar i Sverige 
växer upp under hedersnormers begränsningar 
och förtryck. Dessvärre har samhället många 
gånger saknat relevant kunskap för att förstå 
signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. 
Skolan samarbetar med föreningen Varken hora 
eller kuvad (VHEK) kursen går över en termin. 
Nästa start januari 2019.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALEN | SÄLGERED | 515 93 SEGLORA 
0320-183 00 | WWW.A-FOLKHÖGSKOLORNA.SE | INFO@VISKADALEN.NU | 

Läs mer om vårt kursutbud på vår hemsida: a-folkhögskolorna.se/vara-kurser/

Gilla oss på Facebook 

Viskadalen
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Kontaktperson:
Simon Ryndal 
073 809 87 67

Kinna
Kontaktperson:
Håkan Andersson
0703 720430
www.s-info.se/kinna

Kyrkopolitiska  
gruppen
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61

Örby-Svansjö
Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Horred
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Västra Mark
Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

STS i Mark
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
ww.trosolidaritet.se

S-Kvinnor
Kontaktperson:
Rebecka Lindqvist
070 944 09 23
www.s-kvinnor.se

Skene
Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65

Hyssna/Sätila 
Kontakperson:  
Arvid Eklund 
070 588 14 55

SSU
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