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SOCIALDEMOKRATEN
I MARK
Riksdagsledamöterna Phia Andersson, Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg hälsar
Maria Andersson Willner välkommen till vår valkrets! Fotograf Anita Lomander.
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Ordföranden har ordet
Ytterligare ett årsmöte kan vi lägga till handlingarna

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/

Program april 2017
Boka in följande kvällar!
Film
Smurfarna och den försvunna byn
2/4 kl.15:00
Lejonkvinnan med Rolf Lassgård
9/4 kl. 18:00
Filmen om Badrock
17/4 kl.15:00
Teater
Två herrars tjänare
”En hysterikt roligt uppdaterad klassisk komedi”
1/4 kl.16:00
Konst på Bio
Manet- Portraying life
5/4 kl.19:00
Opera (samtliga operor är svensktextade)
Eugen Onegin – Tjajkovskij
22/4 kl 19:00 Direkt sänd från Metropolitan I New York
Kulturhuset Passar på att tacka alla för vårterminen och önskar välkommen tillbaka i höst. Nytt programblad kommer inom kort.

Tackar för det fortsatta förtroendet att som ordförande få leda
Marks Arbetarekommun.
Nu är det Socialdemokraterna
som styr landet med en budget som inriktat sig på att fortsätta reparera välfärdsmodellen.
En återuppbyggnad som tar
lång tid att genomföra.
I underlaget inför partikongressen, som i år hålls i Göteborg 8-12 april, kan vi se att
partistyrelsen ger ett tydligt
besked om att vinstjakten ska
stoppas i skola, vård och omsorg. Men att man börjar med
skolan.
För att visa vad vi tycker i
frågan har vi på årsmötet gjort
ett uttalande för att understryka att debatten måste skärpas
och ovillkorligen utmynna i
verkstad så snart som möjligt.
Till partikongressen har
vi från Mark skickat in nio
motioner. Våra ombud är Ulf
Dahlberg och Håkan Andersson, vi önskar dem lycka till i
sitt uppdrag.
Här hemma kämpar vi vidare i
skolfrågan som är den hetaste
frågan just nu. Vi har deltagit

i möte med alla partierna och
diskuterat placering och storlek.
Efter en utredning föll vårt
exempel om placering i Vråsjöområdet. Så nu blir placeringen i samma område som
tidigare men med hänsyn till
ett helhetsperspektiv för hela
området. Det finns ingen överenskommelse om storleken på
skolan.
I höst är det kyrkoval och vi
är i full gång med att fastställa
kyrkofullmäktigelistorna.
Vi har S-listor i Kinna-Fritsla
pastorat, Sätila pastorat och
Örby-Skene församling.
Nu startar arbetet inför valet
2018. På årsmötet fastställde
vi ”Stora valberedningen” med
representanter från grundorganisationerna, LO, fullmäktigegruppen och AK styrelsen.
Först ut är nomineringar till
riksdag, region och kommunfullmäktigelistorna.

Därefter startar jobbet med
gruppledare, nämnder o styrelser.
Vi tar också nu fram en plan
för arbetet med att tillsammans
ta fram handlingsprogram/valmanifest för 2018. Vi återkommer med datum.
På årsmötet avtackade vi
Berndt Ekholm som avgick
från styrelsen efter åtta år.
George Kvibro lämnade oss
efter 3 år i styrelsen som ersättare.

1 Maj firar vi i Skene. Årets
märke har budskapet
”Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas”
Nu hjälps vi åt i arbetet att
förmedla vår politik!
Önskar er alla en skön vår!
Er Ordförande
AnnSofi Tureson

Vidare tackar vi Samir Yazid
och Tore Hjert som verksamhetsansvariga för integration
och pensionärer. STORT tack
för era insatser!
Vi hälsar Claes-Håkan Martinsson som kassör och Håkan
Andersson som ersättare hjärtligt välkomna i styrelsearbetet.
Fotgraf Hans Persson, Atelje Braun.

Expeditionen
Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 2 , årsmötet 2017-03-04
Vinst
1 000 kr
1 000 kr
1 000 kr

Lottnummer
62
Phia Andersson, Skene
92
Annette Malmberg, Öxabäck
113
Georg Kvibro, Örby

På expeditionen arbetar Karin Andersson.
Expeditionen är normalt öppen tisdag till och med torsdag klockan 08.00-16.00.
Om du vill kontakta Karin så ring 0320 475 65, eller maila vår e-post: marks.arb.kommun@telia.com

Socialdemokraten i Mark
är Marks Arbetarekommuns medlemsorgan.
Tidningen kommer ut med 4 nummer per år
och är gratis för medlemmar.
Ansvarig utgivare:
AnnSofi Tureson
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Redaktionen
Redaktionen tackar genom Anita Lomander
alla medverkande skribenter och fotografer.
Textilgatan 1, 511 61 Skene.
Telefon 0320 475 65
E-post marks.arb.kommun@telia.com
Hemsida www.sap.se/mark
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Peters spalt

Kinna centrum
kan utvecklas
Budskapet igår var att det är bättre att det
tar tid och blir riktigt och bra än att skynda på
och göra något som man ångrar i framtiden.
I går var jag på möte angående Centrumutveckling. Vi diskuterade framför allt hur Kinna centrum kan utvecklas nu
när Lyckeskolan skall rivas. I samtalet med representanter för
Fastighetsägare och Handel i mark fick jag än en gång bekräftelse på att det var för väl att vi drog i nödbromsen när
”Alliansen” skulle driva igenom sin byggnation av nya Lyckeskolan. Budskapet igår var att det är bättre att det tar tid och
blir riktigt och bra än att skynda på och göra något som man
ångrar i framtiden. En skola skall fungera ett antal decennier,
därför handlar det om mycket mer än att enbart lösa en ”nusituation”.

ett ”vi” där man representerar något mer och större än sig själv.
Det handlar inte om privata politiska agendor, det handlar om
att inte stå ensam – att vara med att bära för andras skull och
samtidigt få bli buren. Det är en förmån att få stå med i det
sammanhang.
Peter Landgren
kommunalråd S

Att vi reagerade berodde inte enbart på att alliansens förslag
var utan en bred politisk förankring, och där det var först i och
med ”upptäckten” att man inte hade majoritet för sitt förslag
i Kommunfullmäktige som man bjöd in till bredare politiska
överläggningar. Vår reaktion berodde också på att man inte
nu tog chansen att fundera på hur en eventuell högstadieskola
skulle passa in i området i stort. Nu är det läge att fundera
på hur ”porten till Kinna”, skall bli mer inbjudande. Parallellt
med detta kommer äntligen Översiktsplanen att tas i fullmäktige, och vi har också fått ett bostadsförsörjningsprogram
som är ett stöd för strategiskt tänkande kring byggnationen
i kommunen. Bostadförsörjningsprogrammet kom även det
till stånd genom en motion från oss, men detta faller snabbt i
glömska när media skall skriva om det.
Men, som skrivet, igår bekräftades än en gång att vi tänkt rätt
när vi tidigt insåg att det handlar om mycket mer än att ”enbart” bygga en skola.

Svaret finns på annan plats i tidningen.

När jag fick frågan om att vikariera som Kommunalråd hade
jag aldrig tackat ja om det gällt något annat parti. Naturligtvis av ideologiska skäl, men också för att socialdemokratin är
5
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Fotograf Atelje Braun.
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”Kul att du kommer
till oss i Södra
Älvsborg nu”

Välkommen!

Jag hade turen att hamna bredvid Anita på Norra
Älvsborgs avslutningsmiddag. Hon började med att
säga ”kul att du kommer
till oss i Södra Älvsborg nu”

Men nu går jag händelserna
i förväg. Jag borde börja med
att presentera mig. Hej! Jag
heter Maria Andersson Willner och är riksdagsledamot.
Jag blev invald 2014 från
Norra Älvsborg, men eftersom vi nu gör om riksdagsvalkretsar och partidistrikt
och eftersom jag har turen
att bo i Vårgårda har ni redan
från 2017 en bonus-riksdagsledamot.
Min politiska bana började
i åk 5. Jag skrev till talmannen och frågade om jag fick
göra min pryo i riksdagen.
Talmannen svarade vänligt
på mitt brev och beklagade
men önskade mig välkommen tillbaka när jag gick på
universitetet.
Sedan tog det några år innan
jag blev politiskt aktiv. Att
jag blev det tackar jag mitt
dåvarande fackförbund Kommunal för. Vid ett av tillfällena då jag svängde förbi
expeditionen i Alingsås för

att dela med mig av ytterligare en god idé (eller svära
över någon orättvisa, jag
kommer inte exakt ihåg) så
sa en av mina fackliga förtroendevalda ”Hörru Maria,
du som är så arg hela tiden,
kan du tänka dej ett politiskt
uppdrag?” Jag ska erkänna att
jag blev båda glad och överraskad. Konstigt nog hade
jag själv inte tänkt tanken att
engagera mig politiskt. Jag
tänker ibland på detta, hur
viktigt det är att fråga; Vill
du bli medlem? Kan du tänka
dej att ta ansvar tillsammans
med oss?

vald ledamot i regionfullmäktige och ordförande för
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg.
Nu ägnar jag mig åt biståndsfrågor i utrikesutskottet. Och jag ser mycket fram
emot att under det här året
lära känna er och diskutera hur Mark och Sverige
blir ännu bättre. Tack Anita
för ditt fina bemötande, det
känns så bra att få en sådan
start i Södra Älvsborg!
Maria Andersson Willner
Riksdagsledamot

På den vägen är det. Jag blev
ersättare i barn och ungdomsnämnden i Alingsås,
och jag var hemma. Det var
så roligt och häftigt att tillsammans med kamraterna
påverka politiken i en bättre
riktning. Därefter har jag
också haft förmånen att jobba för socialdemokraterna i
Västra Götalandsregionen,
och senare som förtroende6
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Människors oro
Att människor upplever att världen har blivit en oroligare
plats, det är tydligt. Valet i U.S.A. och på andra platser visar
att människor runt om i världen känner större otrygghet.
Rasistiska partier piskar upp denna oro och ställer grupper
av människor mot varandra.

Att i det läget som moderaterna samarbeta med eller
ens lyssna på ett parti, vilkas
rötter finns just i den jordmånen, är bara absurt. Sverigedemokraternas politik
är det gamla vanliga yttersta
högerntricket att förespegla
landets invånare att allt är på
väg att gå åt skogen, och att
det är våra invandrares fel.
Så är det inte. Långsamt men
säkert vänder den socialdemokratiskt ledda regeringen
vår välfärdsskuta åt rätt håll
igen. Den offentliga ekonomin blir starkare, näringslivet
går bra och arbetslösheten
går ned. Det är positiva nyheter som vi måste hjälpas
åt att sprida i denna tid då
många sprider bilder av vårt
land som inte stämmer.
Media rapporterar om det
som är lätt att rapportera
om för det måste gå fort och
det måste sälja. Brott är lätt
att rapportera om för det är
spektakulärt, det upprör och
får folk att känna sig illa till
mods. Rapportera om att fler
anställs både i privat och offentlig sektor, att det är avgiftsfritt på statliga muséer,
att våra ideella folkrörelser
fortsätter att leverera bra fritid och folkbildning kräver
journalistiskt arbete. Det arbetet görs också men det får
inte så stor plats som förut.

Åter igen så måste vi hjälpas
åt att sprida de goda nyheterna.
Vi socialdemokrater förnekar inte att vi har samhällsproblem att ta hand om eller
att trygghet och säkerhet är
viktigt. Vi är dessutom alltid i opposition mot orättvisor. Men vi måste komma
ihåg att nyligen publicerade
världsomspännande undersökningar som visar att Sverige är ett av de absolut bästa
länderna i världen att leva i.
Detta oavsett om det gäller
levnadsstandard, rättssäkerhet integration eller äldreomsorg. Att lita till de mörka
krafterna på högerkanten är
inget alternativ.
Vi socialdemokrater föredrar
att fortsätta arbeta för ett välfärdsland där alla får plats.
Phia Andersson
Medlem Skene S-förening
Ordförande partidistriktet i
Södra Älvsborg
Riksdagsledamot (S)
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Marks arbetarekommuns årsmöte
Nytt från
arbetarekommunens
årsmöte:
Claes Håkan Martinsson valdes till kassör och Lisa Dahlberg
åter går att vara ledamot i styrelsen.
Bernt Ekholm, Samir Yazid och Tore Hjert avtackade för
sina insatser i styrelsen.

Uttalande från Marks
Arbetarekommuns
årsmöte 4 mars 2017
Krister Andersson framför sitt budskap. Foto Anita Lomander.

AnnSofi Tureson i talarstolen. Foto Anita Lomander.

Insamlingen till
Röda korsets
Syrien barn
på årsmötet
inbringade 903 kr!
Framtiden i talarstolen.
Foto Anita Lomander.
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Vinster i välfärden?
Vi är många som ser de självklara vinster som den generella
välfärden har inneburit för människor och för folkhemmet.
En offentligt skött välfärd har humaniserat vårt samhälle, ökat
bildningsgraden, gynnsamt påverkat folkhälsan, minskat ekonomiska klyftor och samtidigt legitimerat en förhållandevis
hög skattekvot.

Arvid Eklund.
Foto Anita Lomander.

Kanske ännu en blivande talare!
Foto Anita Lomander.

När vi idag talar om ”vinster i välfärden” betyder detta det
okontrollerbara läckage av resurser som hamnar hos olika fristående ”utförare”. En bättre beskrivande benämning borde
vara ”förluster i välfärden”. Vi får med stor sannolikhet sämre
välfärd per satsad krona, och ”friheten att välja” är enbart förunnat de som har olika alternativ att välja på.
Frågan är: Vilket samhälle vill vi ha? Hur viktiga är våra barn,
våra sjuka, våra gamla, våra arbetslösa. Ett socialdemokratiskt
svar på dessa frågor är entydigt! Solidaritet och friheten att
avstå för andras mindre lyckligt lottades skull är den ”folksjäl”
som gjort Sverige till ett föredöme.
Därför skall debatten om ”vinster i välfärden” skärpas, och
ovillkorligen utmynna i ”verkstad” så snart som möjligt. Detta
är inte ens kontroversiellt, majoriteten av Sveriges befolkning
tycker att det gått alldeles för långt. Våga stå upp för en ideologi som har människan och inte penningen i centrum, våga
ge ett kristallklart principbeslut som spänner över hela välfärdssektorn för skyndsamt förverkligande!

Peter Landgren. Foto Anita
Lomander.

Socialdemokraterna i Mark
Kontakt:
AnnSofi Tureson, ordförande Socialdemokraterna i Mark.
Telefon: 0702-77 62 58
9
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Berndt Ekholm. Foto Anita
Lomander.

Föreningsnytt - Årsmöten

Kinna Socialdemokratiska förenings
årsmöte den 16 februari 2017

Örby Svansjö Socialdemokratiska
förening årsmöte 26 februari 2017

Styrelsens verksamhetsberättelse och resultaträkning godkändes och revisorernas förslag på
ansvarsfrihet tillstyrktes.

Glädjande var att det var många som slöt upp.
Vi fick dessutom två nya medlemmar på mötet!

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen vid årsskiftet har 125 medlemmar och haft 5 styrelsemöten och 2 medlemsmöten under året. Föreningen har haft 7 torgmöten på Mor
Kerstins torg där man har träffat människor och pratat politik.
Många är nyfikna på vad som händer, har frågor o synpunkter.
Viktigt att vi finns tillgängliga för våra kommuninvånare. Vi har
genomfört två medlemsmöten. Ett den 24 maj på Seatons kulle,
där vi även bjöd in andra S-föreningar för gemenskap med korvgrillning och uppleva den fina utsikten. Det är en tradition sedan
många år som vi tycker är viktig för våra medlemmar att vara
tillsammans på denna fina naturplats. Ett medlemsmöte hölls
också den 2 november där mötet gästades av Sören Björklund
från Sjöbo S-förening i Borås. Som berättade om sitt liv som anställd i SJ till dagens lokförartjänst. Berättade även om skicket på
Viskadalsbanan där han ofta kör. Banan är i dåligt skick och behöver en rejäl upprustning för att möta framtidens behov. Banan
är viktig för arbetspendling för våra kommuninvånare och övriga
resenärer.

ÖRBY SVANSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
Verksamhetsplan 2017
Årsmöte: 28/2-2017 kl 1700 i Örbygården
Annan utåtriktad aktivitet: stå utanför Kupan 2ggr under året förslagsvis lördagar mellan 12-14
Styrelse/medlemsmöte våren 2016:
Tis 12/4 kl 1800 Örbygården
Sön 22/5 kl 1700 Örbygården
Sön 12/6 kl 15-17 Korvgrillning Mos strand
Styrelse/medlemsmöte hösten 2016:
Tis 30/8 kl 1730 Pizzerian Kupan, samt ev. dörrknackning o ”Kupan-arbete”
Sön 23/10 kl 1700 Örbygården, nomineringar
Sön 11/12 kl 1700 grötfest/lucia Örbygården, nomineringar
Styrelse/medlemsmöte våren 2017:
Tis 31/1 kl 1800 Örbygården
Sön 26/2 kl 1700 Årsmöte Örbygården

Kinna S-förenings aktiviteter 2017
Till medlemstidningen. 2017-03-31 Torgmöte, Mor Kerstins
Torg. 2017-04-22 Torgmöte, Mor Kerstins Torg. 2017-0501 Första Maj i Skene. 2017-05-26 Torgmöte, Mor Kerstins
Torg. 2017-06-01 Medlemsmöte Seatons Kulle. Samling
klockan 18.00 vid Sahara. Torgmöte på fredagar är mellan
klockan 15.00 och 18.00. Torgmöte på lördagar är mellan
klockan 11.00 och 13.00.
Till träffen på Seatons kulle inbjuder Kinnaföreningen oss
andra föreningar.

Vi kommer inte längre informera genom Markbladet utan gör det på detta i sätt i vår medlemstidning, E-post
samt Arbetarekommunens hemsida.

Från föreningen har Lisa Dahlberg, Håkan Andersson, AnnSofi Tureson, Pauli Kuitunen, Bror-Erik Johansson och Gunnar
Nilsson deltagit i en studiecirkel som pågår ”Resan mot valvinst
2018”.

Reservation för ändringar – håll ögonen öppna på Arbetarekommunens hemsida och E-post!

Flera av föreningens medlemmar har uppdrag i Arbetarekommunen, i Marks kommun och Regionen. Ett antal medlemmar
är starkt politiskt engagerande i Kinna församling. Flera motioner har kommit från medlemmar till kommunfullmäktige och
partidistriktet.

Årsmöteshandlingarna behandlades och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Göran Andersson blev omvald som ordförande, Annette Malmberg omvald som sekreterare och kassör, Birgitta Andersson, Samir
Yazid och Jan-Åke Löfgren omvalda ledamöter. Sören Svensson blev nyvald till styrelsen. Revisorerna Gerry Norén och Ulla Hagman omvaldes och Valberedningen Georg Kvibro, sammankallande och Per-Ivan Eriksson omvaldes.

För mer info:
Göran Andersson,S-föreningens ordförande 0320-489 59 goran_anderss_83@hotmail.com
Annette Malmberg 070-364 73 33 nettan.malmberg@hotmail.com

Björn Andersson var inbjuden och han talade om byggplaner i Örby och om det kommande kyrkovalet.

Styrelsen har följande sammansättning inför 2017: Ordförande
Håkan Andersson nyvald kassör Inger Jörneberg, sekreterare
Gunnar Nilsson övriga ledamöter Lisa Dahlberg, AnnSofi Tureson, Chris Wästerlund, Karolina Manskog och Tommy Olsson.
Revisorer Jan-Åke Sjöqvist och Dan Persson.
Vid årsmötet avtackades AnnSofi Tureson med blommor för 13
år som ordförande. Owe Eglinger avtackades för sitt jobb i föreningen på olika poster i styrelsen. George Kvibro avtackades också.
Styrelsen vill framföra ett tack till alla medlemmar för det arbete
alla gjort för våra värderingar under 2016. Vi jobbar vidare mot
valvinst 2018.
10
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AnnSofi Tureson avtackas av Håkan Andersson. Foto Gunnar Nilsson.
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Föreningsnytt - Årsmöten

Västra Marks socialdemokratiska
förenings årsmöte 2017

Årsmöte Fritsla S-förening 2 mars
2017
Simon Ryndal öppnade mötet och valdes som ordförande för mötet och Barbro Persson valdes som sekreterare.

Västra Marks socialdemokratiska förenings årsmöte gästades av Bror-Eric Johansson, vice ordförande i styrelsen för Marks Bostads AB, som berättade för oss om den byggnation av bostäder som Marks Bostads AB gör i främst vårt föreningsområde,
men också i kommunen i stort. Vi var överens om att vi behöver bostäder i alla kommundelar.
Styrelsen omvaldes: Anita Lomander ordförande, Maivor Karlsson kassör övriga i styrelsen. Kerstin Johansson, Patrik Larsson
och Rune Johansson. Ersättare Jessica Rodén , Maj-Britt Johansson . Henrik Tureson och Björn Kärrhage.
Anita Lomander

Dagordningen godkändes och Marianne Rodosi valdes till justeringsperson. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisorernas berättelser gicks igenom och godkändes. Val som gjordes Ordförande 2 år Simon Ryndal Ledamot Kenneth Persson 2 år (Kvar i styrelsen till 2018 är Krister Andersson, Ann-Marie Stenhoff samt Ulla Lätt) Val av revisor Kurt Andreasson
Vi diskuterade runt Kungabergsbadet och högstadieskolans vara eller inte vara i Fritsla och hur det blir med baracker i Kinna
innan ny skola uppförs. Planerad aktivitet. Stå på Fritsla torg 8:de april för att svara på frågor och prata om bygdens framtid.
Ulla Lätt

Årsmöte Hyssna-Sätila
socialdemokratiska förening 2017
Den 26 februari höll Hyssna-Sätila Socialdemokrater årsmöte i Lundagård, Sätila. Omkring 25 personer mötte upp, och stämningen var som vanligt gemytlig. En mycket välkommen gäst var vårt nyaste kommunalråd, Peter Landgren. Han svingade
klubban med Ackuratess, fattas bara. Ny i styrelsen är Kristofer Dahlby, Ubbhult, som vi varmt välkomnar. Efter en surrig
stund med kaffe och semla, fick vi ta del av Peters syn på demokrati. En lätt filosofisk och tänkvärd betraktelse. Kunskap som
inte är tung att bära med sig. Tack Peter!
Styrelsen ser ut så här:
Arvid Eklund ordf.
2 år omval
Mary Österström sekr.
2 år omval
Tore Hjert ledamot
2 år omval
Cecilia Samuelsson ledamot 2 år omval
Kristofer Dahlby ledamot
2 år nyval
Kvarstår i styrelsen 1 år
Mona Friberg ledamot
Carl-Erik Bonat ledamot
Bengt Johansson ledamot
Susanne Berg-Smith kassör

Skene socialdemokratiska förening
årsmöte den 2 mars 2017
Vi hade sedvanligt årsmöte i Kulturhuset i Skene, föreningen hade bjudit in Anita Lomander som ordförande för årsmötet.
Efkan Ustundag valdes till ordförande för 2017, sekreterare Yasin Abbes , kassör Thord Harrysson och föreningen består av
totalt 16 ledamöter/ersättare.
Föreningen har 109 medlemmar och medlemsavgiften hålls oförändrad.
Vi har hållit i 8 styrelsemöten/medlemsmöten, har även anordnat utåt aktiviteter.
Det bjöds på förtäring i form av smörgåstårta och kaka på årsmötet.

Årsmötesförhandlingar pågår.

12

•

Socialdemokraten i Mark nummer 1 2017

13

•

Besök vår hemsida www.sap.se/mark

DEN SVENSKA MODELLEN
LEVERANS SEDAN 1938

BRA FÖR SVERIGE

Den svenska modellen där fack
och arbetsgivare kommer
överens om löner och villkor
har skapat välstånd för både
löntagare och arbetsgivare i snart
80 år.
När det går bra för företag och
löntagare går det bra för Sverige.
Då har samhället råd att satsa på
välfärdssystemen.
Samarbetet mellan arbetslivets
organisationer och samhället ger
Sverige en unik position i EU.

MEN...

Arbetsgivarorganisationer och
borgerliga politiker vill sänka
ingångslönerna och lagstifta om
lägstalöner för vissa grupper.
Det skulle innebära press nedåt
på hela löntagarkollektivet.
Att lagstifta om löner leder till
mindre inflytande för löntagarna
och större klyftor i samhället.
Dessa förslag hotar den svenska
modellen och skulle försämra den
svenska välfärden.

KOLLEKTIVAVTALET ÄR BRA FÖR DIG
- OCH FÖR SAMHÄLLET!

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 oss
lättillgängliga från alla håll.

FOLKHÖGSKOLA

En naturskön och rogivande omgivning ger en avspänd
studiemiljö. En rad möjligheter finns för dig här hos
oss: gym, promenadstråk & vandringsleder, Tranhults
naturreservat, paddla kanot eller fiska i Viskan för att
nämna några. Vår fantastiska kökspersonal tillagar alla
måltider med omsorg och känsla och vi serverar alltid
ett vegetariskt alternativ.
Vi är medlemmar i Fairtrade Sverige.

SAMVERKAN

YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR:
- Fritidsledarutbildning
- Behandlingspedagogutbildning
ALLMÄN KURS:
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg.
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas
lokaler i Göteborg.

KURSINNEHÅLLET
Vi kan självklart 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, funktionsutbildningar för att
nämna några områden.

DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna.
Exempel på kurser Valledare, Framtidens ledare, Wigforss- Sjuhäradslyftet är ett samarbete mellan LO-distriktet i
akademin och Gruppledare i kommun, region och landsting. Västsverige, Socialdemokraterna i Älvsborg Södra, Byggnads, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, IF Metall,
Handels, Transport och ABF Sjuhärad.
Vid varje arrangemang har vi olika teman och medverkande.
KURSER, KONFERENS
Träffar 2017 är 13 mars, 9 maj, 5 september och 6 november.
Viskadalen är ett bra val när det gäller att genomföra kurser,
konferenser m.m. Lugn studiemiljö, välutrustade lokaler för
Mer information
stora o små grupper, nyrenoveraderum för övernattning, god
hittar ni på vår hemsida!
husmanskost, bra rekreationsmöjligheter.
Vill man hitta på något kul i samband med sin kick off/konwww.a-folkhögskolorna.se
ferens/möte kan vi hjälpa till med flera olika alternativ på
aktiviteter.

SJUHÄRADSLYFTET

KURSGÅRD

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

returadress:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 Skene

Kontakt med

S-föreningarna

Hyssna/Sätila

Fritsla

Kinna

S-Kvinnor

Kyrkopolitiska
gruppen

Örby-Svansjö

Horred

SSU

STS i Mark

Skene

Västra Mark

Kontakperson:
Arvid Eklund
070 588 14 55

Kontaktperson:
Björn Andersson
0320 471 74

Kontaktperson:
Björn Andersson
0320 471 74
www.broderskap.se

Kontaktperson:
Simon Ryndal
073 809 87 67

Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65
www.s-info.se/skene

Kontaktperson:
Håkan Andersson
070 277 62 58
www.s-info.se/kinna
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Kontaktperson:
Ann-Marie Stenhoff
076 575 17 99
www.s-kvinnor.se
Kontaktperson:
Dania Yazid
076 160 01 75

Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

Byggnaden finns
i Marks kommun
Men var?
Om du tror dig veta svaret
skickar du det till Socialdemokraterna i Mark, Textilgatan 1, 511 61 Skene eller
marks.arb.kommun@telia.
com.
1:a pris 3 glädjelotter, 2:a pris
2 glädjelotter och 3:e pris 1
glädjelott.
Förra gåtans lösning var
Kinna Kyrka.
Pristagare var Eivor Lövgren

SOCIALDEMORKRATERNA I MARK
Adress:					Telefon:		Hemsida:		E-post:
Textilgatan 1, 511 61 Skene		
0320 475 65		
www.sap.se/mark
marks.arb.kommun@telia.com

