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Textilgatan 1
511 61 Skene
Telefon 0320 401 97
Mobil 070 694 01 97

Har du också Facebook?
Socialdemokraterna i Mark har en 
grupp på Facebook som du kan bli 
medlem i, just nu är vi 175 medlemmar 
i gruppen. 
https://www.facebook.com/#!/
groups/Marksak/
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Expeditionen

Socialdemokraten i Mark  
är Marks Arbetarekommuns medlemsor-
gan. Tidningen kommer ut med 4 nummer 
per år och är gratis för medlemmar.
Ansvarig utgivare: 
Krister Andersson
 

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

Grafisk design  
och layout
Peranders Götesson - 
Sebeal Kommunikation
Omslagsfoto:  
AnnSofi Tureson

Medlemslotteriet

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Expeditionen är normal öppen tisdag till och med torsdag klockan  08.00-12.00. Om du vill kontakta Ulrika Kling så ring  
0320 47565 eller maila vår e-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se

Uppmaning till alla medlemmar!!
För att vi i  arbetarekommunen och föreningarna ska kunna skicka ut information och kallekser uppmanas du att om du inte redan 
har gjort det skicka in din aktuella epostadress till Ulrica!
socialdemokraterna@framtidensmark.se

Upplevelser, njutning och nya 
erfarenheter, kanske insikter, är 
viktiga komponenter i ett liv. 
Därför är sommaren så viktig 
att ta vara på, alla de energier 
vi tankar in då gör resten av 
året både roligare och enklare. 
Ta med dig denna känsla in 
i din vardag och det politiska 
arbetet.

Sommaren har också väder-
mässigt för de flesta av oss, 
precis som i livet, varierat från 
storm och hällregn till strå-
lande solsken. Så är det också 
i politiken. Ibland går det vår 
väg som på en räls, för att se-
dan vara tvärstopp. Samtidigt 
finns kraven på oss från med-

borgarna att ta ansvar och 
hitta lösningar på det som är 
angeläget i deras vardag.

I början av sommaren fanns 
en rad artiklar i BT där förtro-
endet för två av våra främsta 
företrädare ifrågasattes. Det 
hanteras nu av SAP-distriktet 
och Borås Arbetarekommun. 
Vi övriga Arbetarekommuner 
kommer också att bli involve-
rade i det värdegrundsarbete 
som startats upp med profes-
sionell hjälp utifrån. Som alltid 
är det viktigt att vi håller ihop 
partiet och stöttar varandra. 
Vår primära uppgift är att för-
bättra för medborgarna.
Den kommande hösten, vin-

tern och våren går vi in i andra 
året med den nya Markmajo-
riteten där vi håller i den sty-
rande taktpinnen. Det är nu 
och möjligtvis nästa år vi på 
allvar kan leverera bra politik 
utifrån våra vallöften till med-
borgarna. Sedan närmar vi oss 
nästa val, historien har lärt oss 
att positionerna mellan olika 
partier blir mer låsta då. Alla 
vill ju hitta språngbrädor inför 
det kommande valet.

Du som medlem kommer att 
bli involverad i att genomföra 
det program vi gick till val på i 
kommunen. I synnerhet gäller 
det dig som har någon form 
av förtroendeuppdrag. Exakt 

hur, återkommer vi till under 
hösten.

Välkommen till en spännande 
tid! Vi syns på Arbetarekom-
mun mötena framöver!

Krister Andersson
Ordförande  
Marks Arbetarekommun

Nu  
startar vi upp en 
spännande höst!
Välkommen tillbaka efter en 
som jag hoppas lång, skön och 
utvilande sommar där du haft 
möjlighet att umgås med nära 
och kära och riktigt ladda dina 
batterier. 

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 4 2019-06-12
Vinst Lottnr
1 000 kr 65 Peter Hellberg, Skene
500 kr 100 Dan Franzèn, Svenljunga
500 kr 111 Bodil Wennerström, Kinna
200 kr 160 Bengt Johansson, Hyssna
200 kr 179 Anders Manskog, Kinna
200 kr 180 Arvid Eklund, Sätila 
200 kr 106 Odd Malmberg, Öxabäck

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 5 2019-08-14
Vinst Lottnr
1 000 kr 47 Ivan Ekdahl, Kinna
500 kr 178 Ritva Eklund, Sätila
500 kr 80 Lars Svensson, Skene
200 kr 76 Karin R/Eva R, Kinna
200 kr 115 Fredrik Tureson, Skene
200 kr 51 Per Rosendahl, Skene 
200 kr 117 Patrik Larsson, Björketorp

Marita Skogum
VAR DIN EGEN MÄSTARE
Hur är det möjligt att ”sitta i 90 grader” i nästan 12 minuter?
Den 7 november kommer flerfaldiga orienteringsvärldsmästa-
rinnan Marita Skogum till Kulturhuset i Skene med sin före-
läsning ”Min egen GPS”.
En föreläsning om:
• självledarskap
• motivation och drivkraft
• möjligheter, tro och hopp
• attityd och inställning
• vikten av samarbete
Marita ger exempel från sina egna erfarenheter från idrotten 
och olika sammanhang där hon verkar.
Marita är Kommunikolog och har många års erfarenhet i rol-
len som pedagog, facilitator, coach och föreläsare. Hon har, 
utöver världsmästartitlar, varit förbundskapten för svenska
landslagen i orientering och under våren deltog hon i TV pro-
grammet Mästarnas Mästare.
Mingel från 18.30. Vi bjuder på en enklare fika. Föreläsningen 
startar kl.19.00.
Biljetter köps på www.kulturhusetskene.se eller på plats. Bil-
jettpris: 100:-

Bion kör som vanligt aktuella titlar.
Nämnas kan Hasse och Tage – en kärlekshistoria, En komi-
kers uppväxt, Jag kommer hem igen till jul, En del av mitt 
hjärta, Frost 2 med mera.

Höstens opera från Metropolitan
AIDA Lördag 21/9 klockan 15.00
I Metropolitans monumentala uppsättning av den hyllade
Verdioperan sjunger världssopranen Anna Netrebko sin
första Aida på Met, med mezzosopranen Anita
Rachvelishvili som hennes skräckinjagande rival Amneris.
Speltid c:a 2 tim 55 min. Svensk text. Inspelad föreställning.
TURANDOT Lördag 19/10 klockan 17.00
Hyllad uppsättning av operaklassikern. Christine Goerke är
den iskalla prinsessan som tar avstånd från alla män.
Roberto Aronica är Calàf, som riskerar huvudet för hennes
hand och sjunger den berömda arian Nessun dorma.
Speltid c:a 3 tim 5 min. Svensk text. Inspelad föreställning.
MADAMA BUTTERFLY Lördag 9/11 klockan 19.00
Giacomo Puccinis fantastiska opera om den tragiska geishan
Cio-Cio-San livesänds på bio från Met i New York.
Operalegenden Plácido Domingo gör rollen som Sharpless
för första gången.
Speltid c:a 3 tim 15 min. Svensk text. Livesänds.
TROLLFLÖJTEN Lördag 7/12 klockan 18.00
Efterlängtad repris av Mozarts färgsprakande klassiker i en
engelskspråkig familjeversion. Välkända melodier och storslagen 
scenografi och kläder. Fågelfångaren Pamino hjälper
prins Tamino befria Pamina, dotter till den stränga
Nattens drottning. Hon sjunger en av operahistoriens mäktigaste
melodier – Nattens drottnings aria.
Speltid c:a 2 tim. Svensk text. Inspelad föreställning.



LISAS SPALT

Hur går det för Mark?
Uppföljning av Markmajoritetens politiska  
prioriteringar perioden 2019-2022

Markmajoriteten består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Tillsammans 
styr vi Marks kommun de kommande fyra åren. Här redovisar vi hur det går med arbetet att göra 
Mark till en bättre kommun att bo i. Som ni ser är mycket arbete igång, och det känns bra! 

”Hur går det för Mark?” 
Uppföljning av markmajoritetens politiska prioriteringar perioden 2019-2022 

Grönt  =  Klart             Gult  =  påbörjat         Rött  =  ej påbörjat 
  

 
Uppdrag i budgeten  

Kommunen tar fram en ny vision 
för Mark med sikte på 2040.   

Agenda 2030 och de nationella 
miljömålen ska genomsyra 
kommunens arbete. 

 

Arbetet med att utveckla Mark som 
en attraktiv arbetsgivare ska 
fortsätta. De som jobbar i Marks 
kommun ska trivas och vilja 
stanna kvar.  

 

Fler markbor ska få den hjälp de 
behöver för att komma i arbete  

Kommunen ska öka takten i 
byggandet. Fler detaljplaner ska tas 
fram och mark ska köpas in för att 
möjliggöra inflyttning.  

 

Kommunen ska satsa på att få hit 
fler turister till vår vackra miljö.   

Näringslivsfrågor och 
landsbygdsfrågor är viktiga.   

En förbättrad väg 156 är prioriterat. 
Vi vill ha en 2+1-väg till Göteborg! 

 

Färdtjänsten är under 
omförhandling så att den kan 
förbättras.  

 

Skolans organisation ska förbättras 
för att stötta skolorna. Ledarskapet 
är viktigt. Ny förvaltningschef.  

 

Miljön i klassrummet och den 
utrustning som behövs för 
undervisning och trivsel ska finnas i 
klassrummen.  

 

Ny Ängskola, ny låg och 
mellanstadieskola och ny förskola i 
Skene   

Barn och utbildningsnämnden 
uppdras göra en prioriterad ordning 
för investeringarna under den 
kommande 10-årsperioden. 

 

Marks Bostads AB ska bygga minst 
60 lägenheter per år. Minst en 
tredjedel skall byggas utanför 
centralorten.   

 

Kommunens målsättning är att 
kunna bidra med lika mycket 
förnybar el som kommunens 
verksamheter förbrukar.  

 

Vi ska ställa krav på klimatsmart 
byggande, där också krav på 
konstnärliga inslag ska få plats.   

Det behövs olika typer av bostäder 
anpassade för personer som pga 
ålder eller funktionsnedsättning 
behöver det.  

 

 Äldre som har hemtjänst ska mötas 
av engagerade och utbildade 
anställda, och inte av fler vårdare än 
nödvändigt.  

 

Ungdomar i riskzon ska ha lätt att få 
den hjälp de behöver.   

 

Markmajoriteten består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Tillsammans styr vi Marks 
kommun de kommande fyra åren. Här redovisar vi hur det går med arbetet att göra Mark till en bättre kommun 
att bo i. Som ni ser är mycket arbete igång, och det känns bra!  
 

Grönt  =  Klart             Gult  =  påbörjat         Rött  =  ej påbörjat 
  

Uppdrag i budgeten  

Kommunen tar fram en ny vision 
för Mark med sikte på 2040.   

Agenda 2030 och de nationella 
miljömålen ska genomsyra 
kommunens arbete. 

 

Arbetet med att utveckla Mark som 
en attraktiv arbetsgivare ska 
fortsätta. De som jobbar i Marks 
kommun ska trivas och vilja 
stanna kvar.  

 

Fler markbor ska få den hjälp de 
behöver för att komma i arbete  

Kommunen ska öka takten i 
byggandet. Fler detaljplaner ska tas 
fram och mark ska köpas in för att 
möjliggöra inflyttning.  

 

Kommunen ska satsa på att få hit 
fler turister till vår vackra miljö.   

Näringslivsfrågor och 
landsbygdsfrågor är viktiga.   

En förbättrad väg 156 är prioriterat. 
Vi vill ha en 2+1-väg till Göteborg! 

 

Färdtjänsten är under 
omförhandling så att den kan 
förbättras.  

 

Skolans organisation ska förbättras 
för att stötta skolorna. Ledarskapet 
är viktigt. Ny förvaltningschef.  

 

 

 

 

 

 

 

Miljön i klassrummet och den 
utrustning som behövs för 
undervisning och trivsel ska finnas i 
klassrummen.  

 

Ny Ängskola, ny låg och 
mellanstadieskola och ny förskola i 
Skene   

Barn och utbildningsnämnden 
uppdras göra en prioriterad ordning 
för investeringarna under den 
kommande 10-årsperioden. 

 

Marks Bostads AB ska bygga minst 
60 lägenheter per år. Minst en 
tredjedel skall byggas utanför 
centralorten.   

 

Kommunens målsättning är att 
kunna bidra med lika mycket 
förnybar el som kommunens 
verksamheter förbrukar.  

 

Vi ska ställa krav på klimatsmart 
byggande, där också krav på 
konstnärliga inslag ska få plats.   

Det behövs olika typer av bostäder 
anpassade för personer som pga 
ålder eller funktionsnedsättning 
behöver det.  

 

 Äldre som har hemtjänst ska mötas 
av engagerade och utbildade 
anställda, och inte av fler vårdare än 
nödvändigt.  

 

Ungdomar i riskzon ska ha lätt att få 
den hjälp de behöver.   

 

Uppdrag i budgeten
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Men även i dag finns det stora skillnader mellan hur 
olika människor har det även här i Sverige. Faktum är 
att klyftorna ökat de senaste 20 åren – i hela västvärl-
den men allra snabbast i Sverige. Att klyftorna ökar är 
ett samhällsproblem som angår oss alla. Den som har det 
svårt och som lämnas efter tappar framtidstron för sig 
själv och inte minst för sina barn. Den känslan att barnen 
kommer leva ett sämre liv än en själv känns tufft.

Skillnaden blir extra tydlig när barnen kommer tillbaka 
till skolan och pratar om vad de gjort på sommarlovet. 
En del har, som Olof Palme uttryckte det en gång, fått 
”dra runt på gårdarna mellan hyreshusen” medan andra 
tillbringat sommaren på utlandsresor eller i sommarstu-
gan vid havet. 

En del har haft ekonomiska möjligheter till roliga aktivi-
teter och andra har inte haft pengar till glass Skillnader-
na är stora därför är det så viktigt att fortsätta arbetet för 
ett jämlikare samhälle. 

I politiken finns verktyg för att motverka klyftor, tre vik-
tiga aspekter: Arbeten med bra och schyssta villkor och en 
lön som går att leva på, omfördelning genom skatter och 
gemensamma skyddsnät, en generell välfärd med bra sko-
lor och sjukvård för alla oavsett storleken på plånboken.

De senaste 
100 åren

Skattefinansierad välfärd är viktig och bra för oss alla och 
håller ihop vårt välfärdsland, men kanske än viktigare för 
personer med låga inkomster, eller den som drabbas av 
arbetslöshet, sjukdom eller barn som har svårt i skolan. 
Inte minst därför tycker vi socialdemokrater att det är 
viktigt med ökade resurser till vård, skola och omsorg. 
Det är därför vi har höjt statsbidragen till kommunerna 
med det vi kallar välfärdsmiljarderna under förra man-
datperioden och därför var det så viktigt för oss att få 
med det också i Januariavtalet.

Vi har det trots allt mycket bättre än för 100 år sen, med 
socialdemokratisk politik har mycket blivit bättre, men 
det finns fortfarande utmaningar som vi ser och vill fort-
sätta att förbättra.

Solidaritet och jämlikhet skapar möjligheter att sluta 
klyftorna mellan människor och generationer och som 
bygger ett starkare samhälle som är bra för oss alla. 

Ann-Christin ”Ankie” Ahlberg
Riksdagsledamot

Sverige gjort en fantastisk resa. 
För bara 100 år sedan, det är fak-
tiskt inte längre sedan än att det i 

dag finns levande personer som då 
var barn, levde de allra flesta av 

oss korta liv.  Medellivslängden var 
mellan 50 och 60 år och de flesta 
levde under ekonomiskt mycket 

knappa förhållanden, att få can-
cer eller en hjärtinfarkt var ofta en 

dödsdom. I dag lever vi längre, är 
friskare, bättre sjukvård,  

trygghetssystem och  
mer resurser.
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Under vår tid i ledning för regionen byggdes SÄS Skene om och 
ut för att det skulle vara ett nav i den nära vården. Under M-sty-
rets ledning har sjukhuset gått motsatt väg.

År 2013 återinvigdes SÄS Skene, efter en omfattande renove-
ring. Beslut hade äntligen fattats av det då socialdemokratiskt 
ledda regionstyret om att satsa på Skene lasarett och göra en 
omfattande renovering av lokaler, samt underlätta nya arbets-
sätt för personalen. Ombyggnaden omfattade 4 etapper till en 
kostnad av cirka 130 miljoner kronor. Det blev bland annat en-
kelrum, 48 vårdplatser och 12 stycken dagvårdsplatser, ny kirurg-
mottagning, ny provtagning och labb, ny entré, ombyggnad av 
vårdcentralen med mera. 

Detta gjordes inte minst för att patienter i denna del av Sjuhärad 
skulle få en god tillgång till kvalitativ vård och omsorg närmare 
hemmet. 
Utöver att vara en del av navet för den lokala samverkan kring 
sjukvården nära invånarna skulle sjukhuset utföra regionala upp-
drag inom planerad vård. Det skulle innebära ett utökat uppdrag 
för SÄS Skene, och i sin förlängning att trygga Skene lasaretts 
framtid. Sedan dess har regionen haft ett maktskifte. Och det som 
det moderatledda regionstyret ägnat sig åt när det gäller Skene la-
sarett kan inte betraktas som något annat än resursslöseri – och ett 
svek mot invånarna i Marks och Skenes kommuner:

• Samrehab, som var en viktig del av den nära vården som er-
bjöds på sjukhuset, har avvecklats.

• Hälften av de ombyggda toppmoderna vårdplatserna står 
tomma. 

• Skenes tänkta uppdrag för att förbättra tillgängligheten och 
korta köer lyser med sin frånvaro.

• Avsiktsförklaringen i augusti, om att göra Skene lasarett till 
ett närvårdscentrum (precis som det var tänkt) hann knappt 
beslutas innan öron-näsa-halsmottagningen stängdes. Nu 
väntar sannolikt också nedläggning av hudmottagningen 
och flytt av gynmottagningen. Dessutom kommer inte 
Marks kommun att flytta dit sina korttidsplatser, som tänkt, 
och det finns risk för att det inte blir något av den planerade 
flytten av vuxenpsykiatriplatser till lasarettet.

Det var inte den här utvecklingen vi socialdemokrater hade 
tänkt oss då vi fattade beslut om att investera och modernisera 
sjukhuset. Vi ville utveckla vården i Sjuhärad, inte avveckla delar 
av den. Vi vill fortfarande utveckla såväl vården i Sjuhärad och 
lasarettet i Skene. 

I ett läge när vi talar om och arbetar för att vården ska finnas 
närmare invånarna går utvecklingen i Skene åt helt motsatt håll. 
Det är ett rent resursslöseri signerat den moderatledda majorite-
ten i Västra Götalandsregionen, understödd av M-kamraterna i 
Marks kommun.

Sedan det moderatledda styret tog över i Västra Götalandsregio-
nen efter valet 2014 har köerna till operationer och behandlingar 
mångdubblats. Antalet vårdplatser har minskat och det har blivit 
allt svårare för sjuka att få hjälp i tid. Det beror inte att under-
sköterskorna inte springer tillräckligt fort, att sjuksköterskorna är 
för många eller att läkarna slösar med resurser. Det beror på att 
det moderatledda styret varje år har underbudgeterat sjukvården. 
Trots mer pengar än någonsin tidigare – inte minst beroende på 
att den S-ledda regeringen hittills skickat över 8 miljarder i nya 
och uppräknade statsbidrag till Västra Götalandsregionen – har 
sjukvården varje år fått mindre pengar än vad de behöver för att 
täcka invånarnas behov, personalens löner och de ökade kostna-
derna för bland annat transporter och material. Istället har allt 
mer pengar lagts på att köpa in privat vård och hyrpersonal till 
dubbla eller tredubbla kostnaden. 

Det är inte vare sig acceptabelt eller rimligt att det är invånarna i 
vare sig Mark, Skene eller andra orter och städer i Västra Göta-
land som ska betala priset för en misslyckad M-politik. 

Helén Eliasson

Bolaget har drivit och byggt ut fjärrvärmen inom kommunen 
sedan starten 1996 och har 930 anslutna fastigheter i orterna 
Kinna, Skene, Örby, Fritsla och Hyssna.

De senaste femton åren har bolaget medverkat till att utsläppen 
av CO2 har minskat i kommunen med mer än 30 000 ton per 
år (vilket motsvarar 600 fullastade långtradare med eldnings-
olja). Under dessa år har bolaget även producerat 142 000 MWh 
el med biobränslen och levererat produktionsånga till en kund 
sedan 2001.

Alla värme- och el-leveranser från bolaget är Bra Miljöval.
Bolaget har under de senaste fyra åren även byggt ut fiberverk-
samheten i Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal och har an-
svaret att fiberansluta Marks Bostads AB:s alla lägenheter i 
kommunen. Bolaget har även ansvar att driva kommunkoncer-
nens egna fibernät som är sammanbundet mellan kommunens 
byar och Kinna.

Bolaget omsätter cirka 100 miljoner kronor och har 19 anställda.

Fjärrvärmenätet är 7,8 mil långt där orterna Kinna, Skene, Örby 
och Fritsla är sammanbundet och får sin värme till största delen 
från Assbergs verket i Skene.

Assbergs verket uppfördes 1998-1999 och 2014 gjordes en till-
byggnad med en kraftvärmeenhet. Verket har två biopannor 
med 10 respektive 17 MW:s effekt, tre reservoljepannor på totalt 
33 MW, varmvattenackumulator på 2000 m3 och en turbin på 
3,5 MW. Reservcentraler finns på Snickaren i Kinna, i Fritsla, 
på Skene Lasarettet och i Örby. Ett mindre fjärrvärmenät finns 
även i Hyssna som är kopplat till en mindre brikettanläggning 
som förser fastigheter i centrum med värme.

Under sommaren 2019 genomgår kraftverkspannan på Ass-
bergsverket en större revision där hela förbränningsrostern byts 
ut och ersätts med en ny. Arbetet kommer att vara klart i början 
av september.

Utbyggnaden av fiber sker för närvarande i Haby där intresse-
rade kunder ansluts och området kommer att vara färdigt under 
senhösten 2019. Förhandlingar pågår mellan Kommunen och 
Bolaget om ett utökat driftansvar av kommunkoncernens egna 
fibernät och kopplingspunkter.

Rolf Wallerdal   
Ordförande i styrelsen  
för Marks Kraftvärme AB

Hanteringen av 
Skene lasarett 
är ett rent 
slöseri
Det som hänt på Skene lasarett sedan regio-
nen fick ett moderatlett styre, med avveck-
lingar, nedläggningar och verksamheter som 
inte startar, är en utveckling tvärt emot den vi 
socialdemokrater vill se. 

Mark Kraftvärme AB, som ägs av Marks 
kommun, är kommunens största satsning 
för att förbättra miljön och klimatet.
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Navåsen är en av våra 
natursköna pärlor!

Detta arrangemang är mycket uppskattat och ger mycket 
energi inför höstens arbete. Vårt arbete kanske skulle locka 
fler om vi under lite lättare former träffades och fick informa-
tion om viktiga samhällsfrågor, sjöng lite allsång, samt tid för  
att umgås .
I år var det vårt kommunalråd Lisa Dahlberg som stod för 
den politiska informationen,
Det är många partikamrater under årens lopp som fått till-
fället att i denna  vackra och gemytliga miljö fått delge sitt 
budskap.

Text och foto: Anita Lomander

Sill o potäter, tradition, 
gemenskap och politik
De senast tjugofem till trettio åren har Västra Mark socialde-
mokratiska förening börjat höstens verksamhet på Navåsen!



Studienytt

Studienytt hösten 2019

Annika Stranhäll  och PRO ordf Christina Tallberg

S-kvinnors förbundssekreterare Susanne Andersson 
och ordförande Carina Ohlsson.

Jessica Rodén, Maj-Britt Teorin, Carina Johansson 
och Agneta Rodén.

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att 
utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi 
är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar 
vi har, desto större är vår potential att utveckla sam-
hället och organisationen.
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Flera intressanta gäster kom och talade.
Annika Strandhäll (S) socialförsäkringsminister och Chris-
tina Tallberg (PRO) kom och pratade om pensioner som är 
en stor feministisk fråga.
Tobias Baudin som är ordförande i Kommunal belyste att 
många kvinnor jobbar deltid och det är en kvinnofälla.
Helene Fritzon (S) EU-parlamentariker lyfte frågor som 
kvinnors rätt till halva makten och hela lönen. Att vi inom 
EU måste stå upp för kollektivavtal och stå upp för klimat-
kampen.
Ann Linde (S) utrikeshandelsminister önskade en feminis-
tisk handelspolitik. Visste ni att tullen skiljer mellan varor 
som riktar sig till kvinnor och män? Att en sidenskjorta som 
skall säljas till män har lägre tull än en liknande blus som av-
ses säljas till en kvinna.
 
Under helgen enades kongressen om uttalanden kring tand-
vård, äldreomsorg samt kärnvapen. Dessa går att läsa i sin hel-
het på S-kvinnors hemsida. Övriga områden som diskuterades 
var bl.a. arbetsliv, bostadspolitik, våld mot kvinnor och klimat.
 
Någon som gjorde stort intryck på oss var Maj-Britt Theorin. 
Hennes enorma engagemang i kärnvapenfrågan smittade av 
sig i lokalen. 

Under helgen fick Carina Olsson och Susanne Andersson 
fortsatt förtroende som förbundsordförande och sekreterare. 

Vår första “kvinnokongress” och förhoppningsvis inte den sista.

Text och foto:  Agnetha och Jessica Rodén Ulf Dahlberg 
Studieorganisatör

S- kvinnors  
           kongress i        
          Malmö
100 ombud från hela Sverige samla-
des i Malmö helgen 16-18 augusti. Ung 
som gammal, ny som erfaren. Alla 
lyssnades på och alla deltog aktivt i 
debatterna. I dagarna 3 diskuterade 
och nötte vi viktiga frågor men hann 
också med att knyta kontakter och 
peppa varandra. Studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa 

och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar 
som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorgani-
sationen och med offentliga uppdrag.

Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets 
värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och 
partiets idé- och politikutveckling.

Grattis! 
Du kanske är en av de som fått förtroendet att vara förtroen-
devald och ledare i, eller som representant för, vårt parti. Par-
tiets ledarskapssyn utgår från en enkel men viktig devis ”Du 
ska vara dina värderingar”. Du företräder alltid Socialdemo-
kraterna oavsett var och när.

För att du ska få förutsättningarna att leva upp till partiets 
förväntningar på dig, erbjuder vi medlemsutbildningar och 
ledarskapsutbildningar. Där kan du få möjlighet att utveckla 
ditt personliga ledarskap och din kunskap om partiet och 
samtidigt bygga nätverk med andra socialdemokrater.

Partiet studier är viktiga och vi kan förändra samhället med 
hjälp av folkbildning och andra utvecklingsprocesser. Vi ses i 
studieverksamheten!

Kommande kursstarter
Kurs Startdatum Plats
• Medlemsutbildning del 1, 9 September, Partilokalen i 

Skene
• Medlemsutbildning del 2, 19 September, Arbetarrörel-

sens hus Borås
• Medlemsutbildning del 3, 8-10 November, Arbetarrörel-

sens folkhögskola i GBG
• Att vara lokalpolitiker, 14 Oktober, Viskadalen
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Hur och var väljs valberedningen?
Arbetarekommunens valberedning, som väljs på årsmötet i mars 
för ett år i taget, består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. 
Den ska representera föreningarna och den ska bör  vara jämställd. 
Valberedningen består av: Bernt Ekholm, Skene   Bodil Wen-
nerström Kinna, Mary Österström, Sätila. David Berglund Skene. 
Ersättare Niklas Emner, Kinna Annette Malmberg ,Örby Svansjö 
Simon Ryndal Fritsla , Eva Ryberg S-kvinnor och Björn Kärrhage 
Västra mark.

Vår uppgift är att föreslå årsmötet namn till AK:s styrelse, VU, 
revisorer och några få speciella uppdrag till. Dessutom till partidi-
striktets styrelse, revisorer m fl uppdrag. Det senare via förslag till 
ett arbetarekommunmöte som i sin tur nominerar till distriktets 
valberedning.

Det finns två valberedningar till i vår arbetarekommun Lilla val-
beredningen består av Arbetarekommuners vu och fullmäktige-
gruppens styresle. Denna valberedning väljer personer till de fyll-
nadsval som uppstår under valperioden

 – Vi har beslutat i valberedningen att vi ska arbeta 
efter ett årshjul, säger Bernt Ekholm.
Fakta
• Mars: Valberedningen väljs.
• April : Uppstart då vi träffades och lade upp hur vi skulle 

arbeta under året.
• Maj: Diskuterar vad är vårt uppdrag.
• Augusti: Träffa arbetarekommunes styrelse.
• September: Anmodan till föreningarna att nominera till 

partidistrikt.
• Oktober: Informera på Ak medlemsmöte. Föreningarna 

nominera till arbetarekommunen.
• November: Sammanställa förslagen. 

• Januari: Ska partidistriktet ha in nomineringarna.
• Februari: Ska förslagen till arbetarekommunens styrelse 

sammanställas och valberedningen ger förslag.
• Mars: Arbetarekommunens styrelse väljs på årsmötet.

Vad är det som styr ert arbete?
Vi ska ha en helhetsbedömning. Geografisk spridning, olika 
åldrar och jämställdhet. Styrelsen ska bestå av ledamöter från 
de olika föreningarna. För att få en jämställd styresel so måste 
föreningarna bli bättre på att nominera. Det är också viktigt 
att vi får en styresle som kan arbeta väl tillsammans! 
Valberedningen har också träffat den organisations grupp 
som just nu arbetar med att se över vår organisation.
Valberedningen har också diskuterat styresens storlek och 
tänker fortsätta den diskussionen i med organisations utred-
ning. För att vi ska få ledamöter som arbetar väl tillsammans 
så bör medlemmarna erbjudas utbildning och detta  arbetet 
på går i arbetarekommunen.

 – Valberedningen skulle uppskatta om föreningar och med-
lemmar hörde av sig med tips till valberedningen arbete, säger 
Bernt Ekholm.

Text : Anita Lomander.  Foto: Soveig Ekholm

Arbetarekommunens valberedning

Jag har bett Bernt Ekholm som är sammankallade i valberedningen  
beskriva lite om valberedningens uppgifter och hur dom arbetar!

Saknas på bilden gör David Berglund, Eva Ryberg och Annette Malmberg. Foto Solveig Ekholm.

Vårt nya naturreservat ligger 4 kilometer sydväst om Björke-
torp, vid Mjösjöns östra strand. När du är i Björketorp kör du 
i riktning mot Förlanda i Kungsbacka kommun så finner du 
reservatet längs vägen på höger sida.

Stora delar av västra Mark var vid slutet av 1800-talet mer eller 
mindre öppen betesmark. Ljunghedarna bredde ut sig. De fles-
ta marker har sedan beskogats och vuxit igen. Vissa områden 
fortsattes dock att betas, tillexempel området vid Mjösjön.
Idag återstår mindre än en procent av de forna ljunghedarna 

Inbjudan
Alla medlemmar och sympatisörer, i 
hela Marks kommun, inbjuds till dis-
kussion om hur vi utvecklar centralor-
ten. Den 16 september klockan 18.00 
i kommunhuset arrangerar Kinna So-
cialdemokratiska förening mötet.

En levande centralort är viktig för hela 
kommunen. Vi kommer diskutera hur 
vi vill ha trafikflöden, parkeringar, grön-
ska och bostäder i Kinna centrum. Vi 
vill lyssna på dig! Hur skapar vi ett 
centrum till gagn för barn och gamla, 
näringsliv och alla andra i samhället?

Till mötet kommer även förtroende-
valda s-politiker, inbjudna kommunala 
tjänstepersoner och näringslivs-/fastig-
hetsägare. 

Politik är att vilja –  
gör din röst hörd!

Naturreservatet Stampatorgs ljunghed
Äntligen dags för invigning av ett nytt naturreservat i Marks kommun. Fredagen den 13 
september klockan 14.00 inbjuder Marks kommun alla till invigningen.

Var med och utveckla  
Kinna Centrum

i Sverige. För att värna, skydda samt ge förutsättningar att 
återfå många av hedens växter och djur inrättas reservatet.
Vid invigningen bjuds på fika. 

Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Karin Tornhem Ar-
nell (c), Kommunstyrelsens ordförande Lisa Dahlberg (s) och 
Miljönämndens ordförande Håkan Andersson (s) inviger, 
välkommna. 

Text: Håkan Andersson. Foto: Anita lomander
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Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen är en 
modern skola i en gammal och traditionsrik bygd, 
som startade 1928 med sin nuvarande huvudman 
Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola. Viskadalens 
geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km 
från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör den 
lättillgänglig. 

En naturskön och rogivande omgivning ger dig möjlig-
heter till en avspänd studiemiljö i förhållande till stressig 
stadsmiljö. En rad möjligheter finns för dig här hos oss:  
gym, grillkåta, promenadstråk, fotbolls- och bouleplan 
och inte minst god och variationsrik mat.
Vi är också medlemmar i Föreningen för Fairtrade.

YRKESINRIKTAD UTBILDNING:
- Socialpedagog

ALLMÄN KURS: 
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg. 
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas 
lokaler i Göteborg.

DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna. 
Exempel på kurser Wigforssakademin, Grundläggande 
ledarskap L1 & L2.

KURSER, KONFERENS
Viskadalen är ett bra val när det gäller att genomföra kurser, 
konferenser m.m. Lugn studiemiljö, välutrustade lokaler för 
stora o små grupper, boende, god husmanskost, bra 
rekreationsmöjligheter. Vill man hitta på något kul i 
samband med sin kick off/konferens/möte kan vi hjälpa till 
med flera olika alternativ på aktiviteter.

KURSINNEHÅLLET 
Kan vi om Ni önskar skräddarsy efter era behov. Skolans 
pedagoger har en bred kompetens i skilda ämnen: 
arbetsmiljöfrågor, Utvecklande ledarskap (UL), lagar och 
avtal på arbetsmarknaden, europakunskap, pedagogik, 
kommunikation, ideologi och funktionsutbildningar för 
att nämna några områden.

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

FOLKHÖGSKOLA

KURSGÅRD

SAMVERKAN

Mer information 
hittar ni p  v r hemsida!

www.a-folkhö gskolorna.se

LO-Facken i Mark
Vi önskar alla välkomna tillbaka efter en förhoppningsvis skön semester, utvi-
lade och sugna på att köra igång igen. Det händer en hel del i både kommu-
nen och i Sverige. Den nya majoriteten i Mark, bestående av S, C och L, har nu 
styrt kommunen i drygt 7 månader. Även om det är en relativt kort period har 
det hänt saker, det byggs bostäder runt om i kommunen, den nya Lyckeskolan 
har kommit till grundläggningen. Beslut har tagits i SÄS styrelse att psykiatrin 
i Mark ska finnas kvar, frågan har drivits av S och trots att den Moderatledda 
majoriteten i SÄS styrelse ville flytta verksamheten till Borås.

Vi är som det verkar på väg in i en lågkonjunktur, det brukar innebära att 
människor blir arbetslösa i högre grad än vad som varit fallet de senaste åren.
Vi ser dock inte något alarmerande i vår kommun vad gäller arbetsplatserna.

Efter valet 2018 är vi 10 LO-medlemmar bland dem som sitter som ordinarie 
och ersättare i Kommunalfullmäktige. Vi har med detta en möjligheter att driva 
de frågor som berör LO:medlemmar, arbeten, bostäder t.ex.

Den 14-15 september är det dags för årets Skene Marten och vi ser gärna att ni 
kommer och pratar med oss i tältet om fackliga frågor.



Föreningsbrev
returadress:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 Skene
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Fritsla
Kontaktperson:
Simon Ryndal 
073 809 87 67
www.framtidensmark.se

Kinna
Kontaktperson:
Håkan Andersson
0703 720430
www.framtidensmark.se

Kyrkopolitiska  
gruppen
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
www.framtidensmark.se

Örby-Svansjö
Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59 
www.framtidensmark.se

Horred
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

 www.framtidensmark.se

Västra Mark
Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

 www.framtidensmark.se

STS i Mark
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
www.framtidensmark.se

S-Kvinnor
Kontaktperson:
Eva Ryberg
070 581 08 98
www.framtidensmark.se

Skene
Kontaktperson:
David Berglund
0709 601736
www.framtidensmark.se

Hyssna/Sätila 
Kontakperson:  
Arvid Eklund 
070 588 14 55
www.framtidensmark.se 

SSU
Kontaktperson:

 Daniel Fleck 
 0723 024264
 www.framtidensmark.se

     MARK 
     Adress:    Telefon:  Hemsida:  E-post: 
    Textilgatan 1, 511 61 Skene  0320 475 65  www.framtidensmark.se socialdemokraterna@framtidensmark.se

Var finns denna byggnad? 
Om du tror dig veta svaret skickar du det till Socialdemokraterna 
i Mark, Textilgatan 1, 511 61 Skene eller till  
socialdemokraterna@framtidensmark.se 

1:a pris 3 glädjelotter 
2:a pris 2 glädjelotter  
och 3:e pris 1 glädjelotter.


