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Ett bra exempel på fackligt-politisk samverkan. Olle Ludvigsson EU-Parlamentariker med
facklig bakgrund samtalar med Simon Ryndal och Tony Ragnarsson från fackklubben på
Ludvig Svenssons om svenska företags möjligheter i EU.

# Stark styrd s-majoritet ... sidan 8-9
# Lisas spalt sidan 5
# Den jämlika hälsan sidan 7

Ordföranden har ordet

God fortsättning på valåret!
Textilgatan 1
511 61 Skene
Telefon 0320 401 97
Mobil 070 694 01 97

SOM EN ÖPPEN DEMOKRATISK MÖTESPLATS spelar vi en viktig roll i arbetet med att
göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor i hela landet. Tillsammans med över 500
andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Vi är partipolitiskt och
religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Genom vår riksorganisation tar vi aktivt avstånd från rasistiska och
antidemokratiska grupperingar. Programmet uppdateras löpande. Följ oss gärna på Facebook och
genom annonser i Markbladet för senaste nytt. Varmt välkomna till hela Marks kulturhus!
Ett urval av vårens program:

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/

La Bohéme 24 februari klockan 18.30
Vi livesänder Puccinis klassiska opera La Bohème från Metropolitan i
New York med Sonya Yoncheva och Michael Fabiano. Spännande, unga
sångare i Zeffirellis klassiska uppsättning av La Bohème, den opera som
satts upp flest gånger i Mets historia. Mimì spelas av Sonya Yoncheva
mot Michael Fabiano som den passionerade författaren Rodolfo. Susanna Phillips gör den flirtiga Musetta och hennes älskare, konstnären
Marcello, spelas av Lucas Meachem. I övriga roller återfinns Alexej Lavrov och Matthew Rose som Rodolfos och Marcellos vänner Schaunard
och Colline, med Paul Plishka som Benoit och Alcindoro i denna föreställning, ledd av Marco Armiliato.
Aida 17 mars klockan 15.00
När världen står i lågor behövs kärleken som mest. Giuseppe Verdis
opera Aida är en kärlekshistoria fylld av konflikter, fanatism och martyrskap – episk i formatet, men hela tiden nära känslorna. Vi är glada att
livesända den från Kungliga Operan. Aida hade premiär 1871 i Kairo
och blev snabbt ett av operarepertoarens mest älskade alster. Vanligtvis
är handlingen i Aida förlagd till faraonernas Egypten, men i den här
uppsättningen ligger fokus på nutidens påtryckningar och den inre oro
som slukar de hjältemodiga men sårbara människorna. Berättelsen om
Aida griper in i dagens samhällsutveckling där det pågår krig, politiska
kriser och starka uppdelningar mellan olika grupper. Vi ser den obevekliga kärleken mellan två unga människor kämpa mot en fullständigt
kaotisk verklighet.

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 7
2017-12-06
Vinst
Lottnr
1 000 kr
68
Peter Landgren, Horred
500 kr
500 kr

108
148

Gerry Norén, Örby
Marita Eriksson, Istorp

200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

34
65
134
194

Karl-Erik Bernt, Kinna
Peter Hellberg, Skene
Maivor Karlsson, Björketorp
Marianne Emanuelsson, Kinna

Vi hälsar Lisa välkommen tillbaka
efter föräldraledigheten.
Nu går vi in i en intensiv
period med mycket på gång.
Valplan, handlingsprogram
och nomineringar till uppdrag.
Först ut blir att fastställa
kommunfullmäktigelistan
på årsmötet den 3 mars. På
distriktsmötet den 17 mars
beslutas riksdags- och regionlistan.
Valberedningen fortsätter
förbereda förslag till nämnder o styrelser i region och
kommunen
Innehållet i vårt handlingsprogram 2018 - 2022 kommer ni att få möjligheter att
vara med och påverka vid ett
antal olika tillfällen. Vi har
valt att utgå från det förra,
ta bort det vi genomfört och

tillföra nya punkter med er
hjälp. Detta ska vara klart till
medlemsmötet 30 maj då vi
tar beslut.
Det kommer att vara en
jobbig men spännande tid vi har framför oss.
Fram till valet måste vi
både synas och höras för att
vinna valet!
Glöm aldrig!
Alla kan göra något, alla behövs. Tillsammans vinner vi
valet!
AnnSofi Tureson
Ordförande

Fotgraf Atelje Braun.

Expeditionen
På expeditionen har Karin Andersson slutat. 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

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

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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Grafisk design och layout
Peranders Götesson Sebeal Kommunikation
Omslagsfoto:
Ann Sofi Tureson

Vårkrysset 2018

Lisas spalt

Nu kör vi!
Nu är vi i full fart med att skapa
vår organisatoriska och politiska
planering för valseger 2018!

Fotograf Magnus Larsson.

VÅGRÄTT
3. I ÅR ÄR ETT SÅDANT
6. KAN MAN VINNA PÅ LOTTERI
7. VÅRT FÖRSTANAMN PÅ RIKSDAGSLISTAN
9. ÄR TILLBAKS FRÅN MAMMALEDIGHETEN
10. LÄROSÄTE FÖR ARBETARRÖRELSEN
LODRÄTT
1. AK-GATA I SKENE
2. VÅRT FÖRSTANAMN PÅ REGIONLISTAN
4. HAN VIKARIERADE SOM KOMMMUNALRÅD
5. ANGER HUR VALET SKA GENOMFÖRAS
8. SÅ HETER VÅR DISTRIKTSORDFÖRANDE
11. CENTRUMOMRÅDE I HETLUFTEN

Lösningen till korsordet finns någonstans i tidningen!

Jag är tillbaka från föräldraledigheten och mer taggad än
någonsin att gå till val för ett
bättre Mark. De senaste åtta
årens borgerliga minoritetsstyre varit skadligt för Marks
kommun och Markborna. Nu
är det dags för förändring!
Mark behöver en kraftfull
ledning som förmår ta Mark
in i framtiden. Mark behöver
ett ledarskap som lyssnar på
markborna och som tar till
vara kraften som finns i kommunen.
Våra styrkor är flera. Vi finns
i hela kommunen. Våra åtta

socialdemokratiska föreningar arbetar med att samla upp
människors åsikter och föra
ut vår politik. Våra socialdemokratiska föreningar möter människorna och känner
dem och kan berätta varför
markborna ska rösta på Socialdemokraterna.
Vi finns på internet. Vår aktiva närvaro på nätet är troligen unik för en arbetarekommun. Vi finns inte bara
på orterna, vi finns också i
sociala medier som twitter,
instagram och på Facebook.
På Facebook har vi många
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följare som vi kan för ut vår
politik till. Vår hemsida är en
av våra största styrkor. Vår
medlemstidning är en unik
direktkanal till alla våra medlemmar där vi kan kommunicera i längre resonemang.
Vi är beredda. De senaste
fyra åren har vi rustat vår organisation och våra företrädare. Vi har utbildat oss, tränat och drivit praktisk politik
som gjort skillnad i människors vardag. Vi har varit
öppna mot framtiden och har
en underbar samling företrädare som kommer från alla

sammanhang och alla delar
av kommunen. Vi är kvinnor
och män, yngre och äldre. Vi
har två saker gemensamt; vi
är Socialdemokrater och vi
är beredda att jobba för valseger den 9 september 2018.
Nu kör vi!
Lisa Dahlberg

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se

Rätten till ett värdigt liv
även som sjukskriven
Som ledamot i socialförsäkringsutskottet
har jag ett särskilt fokus på sjukförsäkringen.
Den tidigare borgerliga regeringen införde 2008 en helt ny
sjukförsäkring med en bortre tidsgräns även känd som
stupstocken, vilket innebar
att sjuka människor blev utförsäkrade efter 2,5 år som
sjukskrivna. Längre än så fick
man inte lov att vara sjuk i
det borgerligt styrda Sverige.
I förra valrörelsen lövade vi
Socialdemokrater att avskaffa
stupstocken om vi vann valet.
Det gjorde vi också och vi tog
bort den bortre tidsgränsen
2015. Men dessvärre har nya
problem uppstått av ett annat skäl.
Det har nämligen visat sig att
Försäkringskassan i praktiken infört en ny tidsgräns vid
180 dagar. Anledningen är att
man vid prövning mot annat arbete vid 180 dagar skall
pröva mot ”Normalt förekommande arbete” men istället
prövar Försäkringskassan mot
en fiktiv arbetsmarknad. Försäkringskassan gör bedömningar att människor är arbetsföra i sin sjukdom under
vissa förutsättningar, som inte
finns på arbetsmarknaden och
avslutar sjukskrivningen för
svårt sjuka människor.
Tusentals sjuka människor
har under de senaste året fått
beskedet från Försäkringskassan att deras ersättningar dras
in och att de måste vända sig
till arbetsförmedlingen för att
söka annat arbete, och skriva

in sig på arbetsförmedlingen
som arbetssökande. I många
fall är personen svårt sjuk och
kan inte ta ett nytt jobb.
Givetvis kan vi Socialdemokrater inte acceptera att svårt
sjuka människor blir behandlade på detta sätt utan vi måste se över lagstiftningen och
ändra så att människor får en
human och förutsägbar sjukförsäkring.

Sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring vid
sjukdom och det är dags att
ta kampen för att människor
har rätt till ett värdigt liv som
sjukskrivna.
Phia Andersson
Medlem Skene S förening
Partidistriktsordförande Södra
Älvsborg
Riksdagsledamot S

För mig personligen är det
bara månader kvar fram till
valet som jag kan påverka den
här situationen som riksdagsledamot, eftersom jag inte
ställer upp för omval. Och är
det någon fråga som jag kommer se till att ägna den här
tiden åt så är det denna. För
ingen sjuk människa ska behöva känna oro över om man
får ersättning från sjukförsäkringen när arbetsförmågan är
nedsatt på grund av sjukdom.
Vi Socialdemokrater har inte
majoritet i Sveriges riksdag
idag och i december förra året
röstade de borgerliga partierna tillsammans med sverigedemokraterna för att införa
den bortre tidsgränsen igen.
Egentligen ska vi då införa
den bortre tidsgränsen igen,
då riksdagen har röstat för
det, men det kommer vi aldrig
att göra det får bli en valfråga
och nu vet vi vad sverigedemokraterna står i denna fråga.
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Den jämlika hälsan är inte
förhandlingsbar!
I dagens Sverige ser vi stora skillnader i hälsa hos befolkningen. Barn som växer upp med föräldrar med kortare utbildning
får oftare sämre hälsa senare i livet jämfört med de barn som
växer upp i familjer med längre utbildning. Det är oacceptabelt! Den jämlika hälsan och vården kommer därför att vara
min viktigaste fråga i den valrörelse som vi nu har framför.
Socialdemokratin är en frihetsrörelse. Vi tror på människors lika värde. En aktiv politik
på socialdemokratisk bas skapar förutsättningar till att varje
individ får möjlighet att uppfylla sin potential, fri från alla
former av förtryck och oavsett
storlek på plånbok, vilket kön
man tillhör eller var man har
sina rötter.
Vår historia genomsyras av
kampen för ett jämställt och
jämlikt samhälle där alla människors lika villkor ska få
komma till sin rätt. Vi har en
orubblig tro på att när människor går samman blir hela
samhället starkare. Vårt yttersta mål är att alla, inte bara någ-

ra få, ska kunna leva ett bättre
liv, känna frihet, trygghet och
framtidstro.
Som socialdemokratisk politiker i Västra Götalandsregionen ser jag som sin uppgift att
skapa förutsättningar för en
jämlik hälso- och sjukvård av
högsta kvalitet. Jag arbetar för
att fler ska klara sin skolgång,
att alla som kan ska ha ett jobb
att gå till, en inkomst att leva
på och att den som är sjuk eller gammal också ska ha ett
bra och tryggt liv. Mitt mål är
en utveckling som gynnar alla
invånare på bästa sätt.
Västra Götaland är en bra plats
att bo på. Regionen går som

tåget. De nya statsbidragen
från den S-ledda regeringen,
inte minst till sjukvården, har
gett miljardtillskott. Dessa har
lett till att det finns gott om
pengar. Men pengarna kommer inte invånarna till del så
som de var tänkta.
Regeringssatsningar har gjorts
för att dels stärka välfärden
och förbättra kvaliteten i sjukvården, dels för att förbättra
arbetsmiljön och villkoren för
de anställda. Det finns således
alla förutsättningar för att skapa den allra bästa sjukvården
för invånarna och goda arbetsplatser åt vårdpersonalen.
Men så har det inte blivit. Se-

dan den moderatledda majoriteten tillträdde efter valet 2014
har ekonomin läget för regionens sjukvård gått från ansträngt till akut. De sex akutsjukhusen dras med stora underskott och rapporterna om
stängda vårdplatser, ökande
vårdskador, personalbrist och
växande köer avlöser varandra.
För oss socialdemokrater är en
jämlik vård ett krav vi aldrig
ruckar på. Det är den som bäst
behöver vård, omsorg, stöd och
hjälp som ska få det, inte den
som har störst plånbok eller
bor på ”rätt” ställe. Regionen
behöver en socialdemokratisk
ledning för att förbättra tillgängligheten, satsa på goda
arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner för att behålla
och rekrytera personal till vården och säkerställa att vårdens
pengar går till vård och inte
nya affärsområden och privatiseringar. Välfärd för alla är ett
gemensamt ansvar - människors rättigheter ska inte mätas
i lönsamhet!
Helen Eliasson (S)
Regionråd i opposition

Foto: Atelje Braun.
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Marks kommun förtjänar en stark S-styrd majoritet!

Nu är det återigen valår. Vi träffade vårt kommunalråd Lisa Dahlberg för ett samtal om
åren som varit, i opposition, och vad som väntar bakom hörnet …
Hej Lisa, välkommen tillbaka från föräldraledigheten! Hoppas
du haft ett bra år!
- Tack så mycket! Jag har haft ett jättebra år och det har varit
spännande att följa partikamraternas arbete från köksbordet.
Det låter bra. Men nu är du tillbaka i mötesrummen och på torgmöten. Vi börjar direkt - Vad är målet med valet för Socialdemokraterna i Mark?
- Målet är glasklart! Ett Socialdemokratiskt lett styre i Sverige,
i regionen och i kommunen.

Okej, och det blir en enkel match eller?
- Jag tänker inte så. Det är inte svårt - det är nödvändigt! Ärligt talat, i åtta år har de borgerliga nu styrt kommunen. Vad
har blivit bättre? Att pengar läggs på hög medan verksamhet
efter verksamhet signalerar att budgeten inte räcker - är det något att vara stolt över?
Vad har du mer att säga om det borgerliga styret här i Mark?
- De senaste åtta åren har ett borgerligt minoritetsstyre varit
skadligt för kommunen. De styrande har inte haft någon ge-

mensam politik. Har man ingen konkret politik går då inte heller ställa någon till svars, och det är ett demokratiskt problem.
Vi har också kritik mot att de borgerliga inte har lyckats hålla
ihop kommunen och utan alla nämnder har fått göra som de
vill och resultatet blir att kommunen drar åt olika håll och inte
är samlad för markborna. Det finns hur många exempel som
helst på detta!
Så vad är då socialdemokraternas motrecept?
- Vi går till val på att vi vill bilda en stark majoritet i fullmäktige som vi också vill leda. Mark förtjänar en stark S-styrd majoritet. Vi formar nu en politik för
kommunens framtid som vi går till
val på. Programmat är framtidssäkrat, det är konkret och våra väljare
kan därmed utkräva ansvar om vi
inte lever upp till våra löften.
En provocerande fråga kanske, men
kommer allt bli perfekt då, bara Socialdemokraterna får styra?
- Troligen inte eftersom vi inte
lever i en perfekt värld. Vi kommer
dessutom ha en hel del att tag i efter åtta år med moderat styre. Men
- vi kommer ta ansvar. Vi har för
sjutton tagit lika mycket ansvar nu
i opposition som de borgerliga har
gjort medan de styr! Vi kommer ta
ansvar för vägen framåt för Mark.
Vi har råd med framtiden. Kommunen har en bra ekonomi, vi har
råd att göra de investeringar som
krävs för våra barn och äldre som
behöver vårt stöd. Vi går till val
på en framtidsinriktad politik som
löser framtidens utmaningar och vi
garanterar att mark ska bli en mer
jämlik kommun.
Vad har du att säga om ledarskapet
för kommunen?
- Vårt ledarskap skiljer sig avsevärt från de borgarligas. Vi kommer aldrig samarbeta med SD eller MBP på grund av deras främlingsfientliga politik. Vi är öppna,
transparenta och samtalsinriktade
och vi ser att vår uppgift är att
leverera välfärdstjänster till alla
markbor. Jag ska göra mitt yttersta
för att kommunens kommunika-
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tion ska bli bättre och att vi förtroendevalda ska bli bättre på
att fatta välgrundade beslut. Man ska kunna lita på oss förtroendevalda och på kommunen.
Vilka möjligheter respektive utmaningar ser du med valåret?
- Jag ser mest möjligheter just nu faktiskt. Under hela hösten och tidig vår har vi förberett vårt arbete under valåret och
jag känner mig väldigt taggad att komma igång nu. Jag kommer vara ute så mycket jag kan och prata med människor om
vår politik, både lokalt, regionalt och nationellt. Utmaningen
skulle väl vara tiden, att dygnet inte har mer än 24 timmar!
Om du får gissa – Vilken blir den stora valfrågan i Mark 2018?
- Ja… Det är alltid svårt att peka ut en fråga eller ett område, men jag dristar mig till att svara att jag tror att skolan
kommer vara en stor fråga i kommunvalet. Jag är ganska säker att markborna vill veta hur vi vill förbättra utbildningens
innehåll, skolans lokaler och hur vi tänker jobba för att se till
att det finns fler utbildade lärare för våra barn. Jag ser fram
emot att få prata om skol- och utbildningsfrågor, det är riktiga framtidsfrågor. En annan viktig fråga kommer vara äldreomsorgen, nu när allt fler markbor blir äldre och har behov av
kommunens stöd och service.
Välfärden står i fokus, helt enkelt?
- Ja men precis! När vi står inför stora utmaningar finns det
alltid krafter som vill göra människor oroliga. De säger ”vi har
inte råd med detta, vi kanske måste dra ned, sänka standarden,
höja priset” och så vidare. Vi står inför ett sådant val nu, och
det är så grundläggande på något vis. Är framtiden ljus eller
mörk för Markbon? Ja men självklart är framtiden ljus! Vi kan
åstadkomma det vi vill och behöver.
Ja du…. det saknas inte arbetsuppgifter för ett kommunalråd i
opposition hör vi. Men vad behöver du av oss andra?
- Att ni hänger med! Det är om vi är många som pratar om
vår plan för Mark som vi kan åstadkomma skillnad. Till dig
som inte varit med i valarbetet tidigare, kom och haka på! Det
är så givande att prata med människor om framtiden. Det är
allt som behövs.
Tack så mycket Lisa!
Tack själv, vi ses i valrörelsen!
Christopher Thorsson och Ulf Dahlberg
Fotograf: Heike Andersson

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se

Studier leder till valvinst!
Under valåret kommer
Socialdemokraterna i Mark
att arrangera följande
utbildningar inom ramen
för valrörelsearbetet:

Fotograf: Ulf Dahlberg

Varför är det så viktigt att jag röstar på
Socialdemokraterna?
Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sverige ska vara ett ledande välfärdsland i världen. Därför vill vi fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden och polisen, på barnfamiljer och pensionärer. För oss går det före sänkta skatter. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös.
Nu är svensk ekonomi stark, vi har fått fart på jobben och har en ny migrationspolitisk. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och
man ska kunna leva på sin lön.
Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans.
Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Facklig - politisk samverkan under valåret
Genom den facklig-politiska samverkan tar vi gemensamt striden mot M och SD vars politik skulle vara skadlig för så väl den
svenska modellen i stort som för fackens medlemmar. LO och dess förbund finns på arbetsplatserna och vi socialdemokrater
kommer att finnas med LO på arbetsplatserna där medlemmarna finns. Pauli Kuitunen, facklig-politisk ledare, förklarar att
grunden för arbetet är att visa för medlemmarna att det är Socialdemokratisk politik som påverkar Sverige i den riktning som
medlemmarna vill se. Lisa Dahlberg, kommunalråd, säger att hon kommer att medverka vid träffar med LO:s medlemmar på
arbetsplatserna, och att det finns utrymme för fler besök framöver.
Vill du ha besök av LO eller Socialdemokraternas företrädare på din arbetsplats? Hör av dig till Pauli Kuitunen eller Lisa
Dahlberg! Kontaktinfo!!

Vi har startat upp nätverk för
studieorganisatörer i Mark!
I november hade Marks arbetarekommun sitt första studieorganisatörsnätverk. Samtliga studieorganisatörer i de socialdemokratiska föreningarna, ABF och partidistriktets studieledare
var inbjudna till en träff för att prata om studier i Marks arbetarekommun. Det informerades om vår studieportal www.socialdemokraterna.abf.se som alla rekommenderas att kolla in.
Där finns bland annat ett nytt studiematerial om den svenska
modellen.
Pelle Andersson, verksamhetsansvarig för ABF sjuhärad, informerade om ABF:s verksamhet. I sjuhärad jobbar ABF med
medlemsutbildningar för facket och politiken. Ett nytt studiecirkelprogram för våren är klart, finns blå att läsa på nätet samt
på Socialdemokraternas expedition. ABF har flyttat till nya
lokaler på industrigatan i Skene, i lokalen jämte Marks kraftvärme AB.
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Arbetarekommunen har startat rekrytering till en samtalsgrupp
för män om normer och värderingar för att motverka övergrepp och förtryck av kvinnor i samhället. När det finns fem
intresserade så dar samtalsgruppen igen man jan anmäla sig på
arbetarekommunens hemsida framtidensmark.se.
Nästa träff för studieorganisatörer är 20 mars klockan 18.30 i
vår föreningslokal i kulturhuset i Skene. Alla studieorganisatörer i S-föreningarna är välkomna!
Ulf Dahlberg
Studieledare

Socialdemokraten i Mark nummer 1 2018

Fotograf: Ulf Dahlberg
Kandidatutbildning
Utbildning för alla på vår nya kommunfullmäktigelista startar i mars 2018 och pågår till augusti 2018. Första helgen är 23-24 mars.
Argumentationsträning
Argumentationsträning i riks-, region och lokal politik kommer att ske på Viskadalens kursgård 14 april tillsammans med Bollebygds arbetarekommun. Målgrupp är arbetarekommunens styrelse, kommunfullmäktigegruppen och alla medlemmar som är
intresserade.
Medlemsutbildning steg 1
Medlemsutbildning steg 1 pågår och är slut i april. En ny grupp startar så snart fem personer är anmälda. Anmäl ditt intresse
till arbetarekommunen.
Medlemsutbildning steg 2
Medlemsutbildning steg 2 omfattar tre träffar: 25 mars, 15 april o 29 april. Kursen sker på Viskadalens kursgård. Man ska ha
gått steg 1 för att få gå steg 2. Anmäl ditt intresse till arbetarekommunen.
Medlemsutbildning steg 3
Medlemsutbildning steg 3 sker 2-4 mars och 25-27 maj på Viskadalens kursgård. Målgrupp: Du som genomfört medlemsutbildningens steg 1 och 2 tidigare.
Kandidatutbildning på webben
Partiets studiematerial ”Att vinna fler för vår idé” finns på Socialdemokraternas studieportal. www.socialdemokraterna.abf.se
Materialet fokuserar på att bedriva samtalskampanj och är framtaget för S-föreningar att arrangera studiecirklar utifrån.
Utbildning för dörrknackare
Utbildning för alla som vill knacka dörr och uppmana fler att rösta på socialdemokraterna kommer. Datum ej fastställt, se annons Markbladet och på vår hemsida.
Är du ny i en styrelse?
ABF ordnar utbildning för de olika funktionerna i en styrelse den 20-22 april i vår. Är du ordförande, sekreterare, kassör, valberedare, studieorganisatör eller facklig-politisk ledare? Varmt välkommen! Utbildningen sker på Viskadalens kursgård.
Handledarutbildning för medlemsutbildning steg 1 och 2
För att kunna lättare kunna bedriva medlemsutbildningarna ska vi nu utbilda handledare som kan hålla i utbildningarna. Kursen är 24-25 februari. Är du intresserad av att bli handledare? Anmäl dig till arbetarekommunen. Inga förkunskaper behövs.
Grundläggande ledarutbildning
Startar i oktober 2018. Hålls på Viskadalens kursgård. Anmäl ditt intresse till vår expedition socialdemokraterna@framtidensmark.se.
Ledarutbildning - att leda partivänner
Startar i januari 2019. Hålls på Viskadalens kursgård. Anmäl ditt intresse till vår expedition socialdemokraterna@framtidensmark.se.
Ulf Dahlberg
Studieledare
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Redaktionen hissar
Delta i
och dissar

valrörelsen!

Notiser
Välkommen på årsmöte med
Socialdemokraterna i Mark

Hissa

Följ hemsidan framtidensmark.se
Den lokala hemsidan (framtidensmark.se) är navet för att få
fler att anmäla intresse för att bli medlem, valarbetare eller få
mer information om vår politik. Det är därför viktigt att kontinuerligt uppdatera vår lokala hemsida och sätta mål för hur
vi ska öka trafiken. Till exempel via sociala medier, länkning,
sökoptimering av sidan och Google-annonsering, etc.
Kom på möte
Kom på våra möten där vi planerar våra aktiviteter, diskuterar
politik och verkar för valvinst 2018! På hemsidan finns kalendariet alltid uppdaterat och vi annonserar på facebook och i
Markbladet.
Följ med i samtalskampanjen!
Håll utkik för information om när samtalskampanjen drar
igång – missa inte chansen att prata politik medmarkborna!

3 mars klockan 10.00 i Kulturhuset i Skene

S-regeringen tar ett raskt och modigt
kliv i folkhälsans tecken genom att
skärpa tobakslagstiftningen och föreslå rökförbud på bland annat perronger och uteserveringar.
Mässlingsvaccin till de som behöver.
Heja regionen som erbjuder alla som
inte är fullt vaccinerade en extra dos!

Dissa

Det borgerliga styret i Mark som genom sitt schabblande äventyrar öppethållandet av Kungabergsbadet i
sommar.
Det borgerliga styret i Mark som tvekar
om huruvida skolan ska få de nödvändiga 12 extra miljonerna i år. Vad väntar ni på, moderaterna?

Internationella kvinnodagen
#jag är här – i Mark
Alla är välkomna att uppmärksamma internationella kvinnodagen 8 mars med
oss i Kulturhuset i Skene. Start klockan 18.00. Mina Dennert, grundare av
#jag är här, är vår gäst och talar om hur #jagärhär-nätverket växte fram och
vad det betyder att stå upp för varandra.

Fotograf: Ulf Dahlberg

Första maj – i år firar vi i Kinna
Håll utkik efter annons i Markbladet för tider med mera. Varmt välkomna!

Kinna S-förening informerar
24 februari: Torgmöte Mor Kerstins torg i Kinna klockan 11.00-13.00. Urban
Jernberg medverkar
7/april: Torgmöte: Mor Kerstins torg i Kinna klockan 11.00-13.00. Helen
Eliasson medverkar
28 april Torgmöte: Mor Kerstins torg i Kinna klockan 11.00-13.00.
22 maj: Medlemsmöte Seatons kulle, samling klockan 18.00 på Saharas parkering för samåkning. Traditionell
poängpromenad och korvgrillning.
26 maj: Torgmöte Mor Kerstins torg i Kinna klockan 11.00-13.00. Birgitta
Andersson medverkar.

S-kvinnor informerar

Fotograf: Ulf Dahlberg

Välkommen på årsmöte i Socialdemokraternas lokal i kulturhuset i Skene 26 februari klockan 18.30. Hälsningar ordförande
Rebecca Berglund.

I augusti 2017 fick Mina Dennert Anna Lindhs minnespris för sin kamp mot
hatet på internet.

Västra Marks S-förening informerar

Alla kvinnor och män är välkomna till föreläsningen. Dörrarna öppnar kl
18.00. Fika finns att köpa, en minimässa med föreningar visar sina verksamheter i entrén och det bjuds på musik. Och mycket mer… varmt välkomna till en
kväll tillsammans!

Välkommen på årsmöte i dagcentralen i Björketorp 27 februari klockan 13.00. Vårt kommunalråd Lisa Dahlberg gästar oss.
Hälsningar ordförande Anita Lomander.

Horreds S-förening informerar
Välkommen på årsmöte på Strömmareds äpplegård, Istorp, 15 februari klockan 18.00. Hälsningar ordförande Peter Landgren.

Fotograf: Jonatan Fernström
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Facken i Mark
Nu börjar 2018, ett år som kommer att lämna avtryck i framtiden oavsett vad
valet i september kommer att innebära. Vi har inom LO utsett våra
huvudmotståndare i valet den 9 september, Moderaterna och
Sverigedemokraterna.
Moderaterna har varit mot allt som arbetarrörelsen i Sverige stått för och nu
har de fått stöd av Sverigedemokraterna i alla frågor som berör oss LOmedlemmar.
Lagen om anställningsskydd ska ”reformeras” så att det blir lättare att anställa,
ett märkligt krav då det inte finns något i LAS som hindrar en arbetsgivare från
att anställa. Däremot regleras hur uppsägningar ska gå till.
Skatten för våra pensionärer vill båda partierna höja genom att införa
ytterligare att jobbskatteavdrag, avdrag som bara ska gälla den som arbetar
och ingen annan t.ex. pensionärer, sjuka och arbetslösa kommer att få betala i
stället.

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.

FOLKHÖGSKOLA
YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR:
- Fritidsledarutbildning
- Behandlingspedagogutbildning
ALLMÄN KURS:
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg.
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas
lokaler i Göteborg.
DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna.
Ex. på kurser Wigforssakademin, Att skriva politiskt,
Ledarskap steg 1 och 2 och Psykosocial steg 1-3.

KURSGÅRD

Det nygamla arbetarepartiet Moderaterna tillsammans med SD har gjort allt för
att vanliga LO-medlemmar ska få det sämre. De har gått mot kravet på
kollektivavtal och sjysta villkor vid kommunal och statlig upphandling, likaså är
de överens om att inget ska hindra vinstuttagen ur skolor och vårdinrättningar.

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.

Vi måste se till att det Moderatledda gänget inte får en möjlighet att få fria
händer med Sveriges framtid vid nästa val.

Alla medlemmar i ett LO-förbund bör läsa på vad de olika partierna
lägger för förslag inte bara vad de säger. Förslagen och utspelen
hänger sällan ihop.
Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer en fin senvinter och en solig vår.
LO-Facken Mark.

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

SJUHÄRADSLYFTET
Sjuhäradslyftet är ett återkommande arrangemang.
Ett samarbete mellan LO-distriktet i Västsverige,
Socialdemokraterna i Södra Älvsborg och Arbetarrörelsens
Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

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

Mer information
hittar ni på vår hemsida!
www.a-folkhögskolorna.se

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
070 627 09 61

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

Kontaktperson:
Simon Ryndal
073 809 87 67

Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65

Kontaktperson:
Håkan Andersson
070 370 04 30
www.s-info.se/kinna
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Kontaktperson:
Wael Alkordi
070-7410095

Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

Monumentet 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 socialdemokraterna@framtidensmark.se
1:a pris 3 glädjelotter,
2:a pris 2 glädjelotter
3:e pris 1 glädjelott.

Kontaktperson:
Rebecka Berglund
070 944 09 23
www.s-kvinnor.se

Rätt svar till vårkrysset!
VÅGRÄTT
3. VALÅR
6. VALSTUGAN
7. ULF
9. LISA
10. VISKADALEN
LODRÄTT
1. TEXTILGATAN
2. HÅKAN
4. PETER
5. VALPLAN
8. PHIA
11. LYCKE

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

