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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/

När jag på årsmötet i mars
hälsade välkomna, gjorde
jag det som avgående
ordförande för
Socialdemokraterna i Mark.

Skene Folkets Hus valberedning behöver din hjälp att hitta någon som
är intresserade att var med i vår föreningsstyrelse. Just du är kanske intresserad av kultur eller känner någon som är intresserad.

Vi behöver också några som vill vara med i vår programgrupp som bestämmer vilka operor, teatrar, konst, musik och övrig kultur som vi skall
visa på filmduk eller scen. Programgruppen jobbar fram nya kulturarrangemang varje halvår.
Andelar

Du kanske också skulle vilja köpa andelar för att bli delägare i Kulturhuset.
Varje andel kostar 100 kr.

Vid köp av andelar, sätt in pengar på bankgiro 5392-1243 uppge namn,
adress och personnummer så sänder vi andelbeviset hem till dig eller
kom till Kulturhuset så ordnar vi det på plats.
Vi köp av andelar så bjuder vi på ett bio besök per andel som ni köper.
Vill du veta mer hör av dig till Rolf Wallerdal 070 3476688 eller e-post
rolf.wallerdal@bredband.net, så ringer han dig.

Medlemslotteriet
Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 7 2018-12-11
Vinst
Lottnr
Helen Eriksson
1 000 kr
147
Göran Dahlberg
500 kr
49
Conny Wennerström
500 kr
70
Jessica Rodén
200 kr
61
Phia Andersson
200 kr
62
Kenneth Sölvebring
200 kr
110
Hyssna Sätila Socialdemokrater
200 kr
175

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 1 2019-02-12
Vinst
Lottnr
Lena Karlsson
1 000 kr
122
Bernt Ekholm
500 kr
77
Dan Franzén
500 kr
100
Owe Eglinger
200 kr
8
Eva Andersson
200 kr
144
Helen Eriksson
200 kr
146
Ulla Lätt
200 kr
194

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri Årsmötet
Vinnare i dragning nr 2 2019-02-03
Vinst
Lottnr
Catarina Player Koro
1 000 kr
24
Hjördis Sjöqvist
1 000 kr
30
Gerhard Andersson
1 000 kr
105

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Efter 6 år lämnar jag över
och vi hälsar Krister Andersson välkommen som nyvald ordförande och jag ser
fram emot att ingå i laget
men nu som ledamot i styrelsen. Kommer finnas kvar
som gruppledare och andre
vice ordförande i kommunfullmäktige med mera.
På årsmötet kunde vi hälsa
7 kamrater välkomna att
med över 30 år som förtroendevald få mottaga Erlandermedaljen. Stort tack och
grattis till er.

Kort om 2018 som var ett
händelserikt år både lokalt
som centralt. Styrelsen vill
tacka er alla som varit engagerade i partiet och valrörelsen.

Liberalerna. En ”Markmajoritet” bildades och ett stabilt
styre med 26 mandat i kommunfullmäktige. Att inte
SD fick en vågmästarroll får
ses som en seger i detta val.

Nu återstår ett EU val i
maj. Ett viktigt val där vi tar
matchen mot högerextremismen. Så rösta i EU-valet
den 26 maj, förtidsröstningen börjar 8 maj.

Tillsammans hade vi fokus på en valvinst och genomförde en valrörelse med
många samtal i valstugan,
vid dörrknackningar och
olika aktiviteter. Vårt motto
blev att syns vi så finns vi. I
oktober kunde vi lokalt presentera ett förslag om samarbete med Centern och

Att få en regering på plats
i Stockholm visade sig vara
besvärligare. Det tog ett
antal månader och omröstningar innan vi i januari
hade åter en S och Mp regering på plats. Detta med
ett samarbete med Centern
och Liberalerna på ett antal
punkter.

Tack för mig som ordförande och förtroendet för att i
även i fortsättningen få ingå
i ”laget”. Speciellt tack för
Brantingmedaljen, det värmer mitt röda hjärta.
TACK!
Glöm aldrig att ”laget går
före jaget”
AnnSofi Tureson

Expeditionen

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

Socialdemokraten i Mark
är Marks Arbetarekommuns medlemsorgan.
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. Telefon 0320 475 65
E-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se
Hemsida: www.framtidensmark.se

Grafisk design och layout
Peranders Götesson Sebeal Kommunikation
Omslagsfoto:
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Markmajoriteten
leder vår kommun
LISAS SPALT

Sedan den 1 januari i år leder Markmajoriteten vår kommun. Efter
ett intensivt 2018 är det skönt att vi äntligen fullt ut är igång med
arbetet att styra Mark! Jag tänkte kort passa på att ta tillfället i akt
att berätta om vad vi arbetar med just nu. Det blir ett urval av allt
det arbete som pågår.
•

•

Kommunen ska ta fram en ny visioner Mark. Vi ska också ta fram en ny målstruktur där Agenda 2030 genomsyrar arbetet. Mark blev i december 2018 uttagen till projektet ”Glokala Sverige” som är ett projekt för Agenda
2030. Den som är intresserad kan läsa mer på nätet.
Kommunen ska minska sitt avfall och källsortera det avfall som uppstår. Det kommer nog som en smärre chock
förmåga av er att hela kommunen idag inte källsorterar
sitt avfall, men så är det faktiskt! Genom markmajoritetens budget som fullmäktige fattade beslut om i december ska vi nu äntligen komma till rätta med detta.

•

Mark har gått med i nätverket kranmärkt som innebär att
vi ska sluta köpa flaskvatten till våra egna verksamheter.

•

Vi bygger skolor för kommunens barn! I april sätter vi
spaden i marken för den nya Lyckeskolan. i början av
2019 blev strömskolan klar. Sveriges första svanenmärkta
skola, dessutom! Efter lyckeskolan kommer nya skolor i
Skene.

•

•
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Vi bygger ett nytt Kungabergsbad i Fritsla! Till nästa
sommar ska vi alla kunna bada i ett nytt Kungabergsbad.
Badet innehåller också omklädningsrum och en mindre
vattenlekpark för små barn, en så kallad ”spraypark”. Inför beslut har Fritsla Socialdemokratiska förening kommit in med värdefulla och bra synpunkter, tack så mycket
för dem!
Mark ska bli en öppnare kommun. Därför kommer
kommunfullmäktiges möten att livesändas i både ljud
och bild med starta i april. Arbete pågår också med att
publicera handlingar inför möten på kommunens webbplats. Så ser vi till att Mark blir en öppnare kommun där
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fler kan följa med i det politiska arbetet och där fler kan
följa politiska beslut.
•

Barnkonventionen blir lag 2020. Den första motionen
jag skrev som ledamot i kommunfullmäktige omkring år
2002 handlade om att Mark skulle arbeta med barnkonventionen. Motionen bifölls. Nu blir barnkonventionen
lag. Självklart ska Mark arbeta med detta!

•

Rekrytering av ny socialchef pågår och sedan ska vi rekrytera en ny samhällsbyggnadschef.

•

Ett prioriterat arbete under året är att komma till rätta
med de brister som finns i kommunens arbetsmiljöarbete.

Ja, detta är vår start! Jag återkommer och berättar mer om aktuella frågor i nästa nummer. Ni ringer och hör av er mycket
till mig. Tack för alla era frågor, förslag, för ris och ros.
- Ja, tack för alla samtal!
Lisa Dahlberg

Lång tid att bilda en regering
Efter hårda förhandlingar fick vi slutligen en S-ledd
regering tack vare januariavtalet med Centern och
Liberalerna.
Den här gången tog det lång
tid att bilda en regering. Det
var oerhört mycket som stod
på spel. Det man ofta glömmer bort är att alternativet till
överenskommelsen inte var
en renodlad S-politik. Alternativet var Moderaternas och
Kristdemokraternas politik,
med Sverigedemokraterna
som stödparti. Det hade varit
fatalt. Det hade ökat klyftorna
och otryggheten i samhället.
Det hade gett mer till de rika
och mindre till de fattiga. Det
hade inneburit att välfärdssatsningarna gått om intet.
Vi är stolta över att vi i Sverige kunde välja en annan väg
än den som många länder i
Europa gått - vägen mot högerextremism och populism.
Istället kommer vi att fortsätta
upprustningen av välfärdssamhället som vi inledde under förra mandatperioden.

M/KD-budgeten var tydligt
inriktad på att försämra villkoren för kulturliv, folkbildning och folkrörelser - alltså
det som stödjer människor
att göra sin röst hörd. Nu får
vi istället en regering som ger
förutsättning för organisering,
samtal och rörelse.
Istället för en radikal högerpolitik som snabbt eller långsamt anpassas till SD i varje
budget får vi en majoritet får
en rad tunga förslag ur vårt
valmanifest.
Samtidigt är det sant att vi
tvingats gå med på kompromisser. Det blir fler undantag från turordningslistan vid
uppsägningar, men vi fick
igenom att arbetsmarknadens parter kommer fram till
hur LAS ska förändras. Vi är
också överens om att fler an-

ställningsformer än idag ska
skyddas och ges trygghet. Vi
är överens om att den totala
maktbalansen inte får rubbas
till arbetstagarnas nackdel.
De största framgångarna i
avtalet är att vi kommer att
kunna tillföra 20 miljarder till
kommuner och landsting som
vi lovade i valrörelsen. Föräldrar ska få mer tid med sina
barn genom att vår utlovade
Familjevecka inleds. Det här
är särskilt viktigt för ensamstående föräldrar. Människor
som arbetar i äldreomsorgen
ska få bättre villkor och kostnadsfria arbetskläder. Krafttag mot vårdköerna och den
psykiska ohälsan. Assistansen
kommer att förstärkas.
Dessutom fick vi igenom en
rad åtgärder för att möta klimathotet - vi får en ännu mer

offensiv miljö- och klimatpolitik istället för de sänkta
ambitioner som M-KD-SD
beslutat om.
Vi kommer att kunna genomföra initiativ för en trygg
skola för alla barn, med ökad
studiero, fler vuxna i skolan och ökad rätt till stöd för
de som behöver gå i mindre
undervisningsgrupper. Vi är
överens om att höja pensionerna för vanligt folk. Pensionärsskatten ska avskaffas.
De kommande åren kommer
vi att få mer socialdemokratisk politik än vid något annat
utfall i regeringsfrågan.
Ann-Christin Ahlberg
Petter Löfbwerg

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se
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Hela regionen ska leva –
både stad och land
Västra Götalandsregionen har sedan regionbildningen 1998 ansvaret för strategisk planering, och genomförande av de regionala utvecklingsinsatserna. Det är ett ansvar att
ta på största allvar.
För oss socialdemokrater innebär det att se till så att hela regionen får leva och att jämlika villkor råder för alla invånare. För att
nå sitt mål behöver man en plan och en strategi. Det gäller inte
minst inom regionutvecklingens område. Den nu gällande strategin, ”Västra Götaland 2020”, ska revideras under 2019. Arbetet
fordrar brett deltagande av offentliga, privata och övriga aktörer,
för att på bästa sätt staka ut vägen för den regionala utvecklingen
fram till 2030.
Vi ser att det går bra för Sverige. Tillväxten de senaste åren har
varit rekordhög. Statsskulden är, inte minst tack vare ett målmedvetet arbete från den S-ledda regeringen, historiskt låg, och
investeringarna i forskning, utveckling och inte minst bostadsbyggande fortsätter att ligga på mycket höga nivåer. Hundratusentals nya jobb har tillkommit och antalet människor i arbete är
det högsta någonsin.
Västra Götaland är en så viktig del av Sverige att framgångar
nationellt också förutsätter detsamma i vår del av landet. Och
det finns mycket som är bra: andelen inskrivna hos Arbetsförmedlingen i regionen har minskat, från 7,5 procent 2014 till 6,2
vid senaste årsskiftet. Det har blivit närmare 100 000 fler Västra
Götalänningar de senaste fyra åren. Medellivslängden fortsätter att öka. Invånarna är i stort sett nöjda med sina liv och samhällsservicen och hur demokratin fungerar, visar regionens nyligen presenterade rapport. Mest nöjda är äldre, gifta eller sambor
samt kvinnor.
Men rapporten visar också att det finns stora utmaningar. Ojämlikheten och skillnaderna mellan olika grupper ökar. De med
dålig hälsa, de arbetslösa och de ensamstående är inte alls lika
nöjda. Unga vuxnas välbefinnande, framtidstro och optimism
lämnar även det en hel del att önska. Vi ser att klyftorna ökar
mellan fattiga och rika, friska och sjuka, mellan stad och land
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och mellan välutbildade och dem som saknar högre utbildning.
Det här är varningssignaler vi måste ta på allvar och ha med oss i
arbetet med framtidens region.
Att säkra rätten till utbildning och livslångt lärande, rätten till
arbete och utveckling, rätten att ha möjlighet att ta del av aktivt
kulturliv och ett liv i hälsa och välbefinnande är centrala delar för
oss socialdemokrater. Utvecklingsarbetet måste ta avstamp i att
hela regionen och alla människor ska ges goda möjligheter, oavsett storlek på plånbok, och var man bor och kommer ifrån.
Fokus måste ligga på ökad jämlikhet. Ingen unge ska lämna skolan utan fullvärdiga betyg och möjligheterna för att skaffa sig en
högre utbildning måste öka. Vården och omsorgen måste säkras.
Den som är sjuk eller gammal ska ha vård och hjälp – inte en
plats i kön. Det fodrar ett varsamt hanterande av skattepengarna
och satsningar på personalen, så att de som redan jobbar i vården
och omsorgerna vill jobba kvar och nya vill utbilda sig och jobba
där i framtiden.
Hela regionen ska leva! Det behövs satsningar för såväl jobb som
förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. Här är till exempel
de 800 miljoner som satsas på Viskadalsbanan oerhört viktiga.
Det behövs också satsningar för att säkra och stärka vården i regionens alla delar. Den vård människor behöver ofta ska finnas
nära, med stärkta vårdcentraler, fler mobila team som kan vårda
hemma hos dem som behöver och särskild omsorg om barn,
gamla och multisjuka.
Det är genom att lyfta nerifrån och hålla ihop som livet blir
bättre för alla, inte bara några få.
Helén Eliasson (S)

EU valet
och
Europas
utveckling
I slutet av maj går alla
EU:s medlemsländer till
val i Europaparlamentsvalet. För Sveriges del är
det den 26 maj som avgörandet sker.
Frågan om Sveriges medlemskap hörs denna gång ovanligt
lite, inte ens Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill ha
en diskussion i den frågan i år. Istället har faktisk EU politik fått ta plats i tidningar och sociala medier, som frågan om
EU:s sociala pelare. Plötsligt har Centerpartiet och Moderaterna försökt ta platsen som försvarare av den ”svenska arbetsmarknadsmodellen”.

nu kan högerpopulisterna bli tredje största block om de sluter sig samman. I Ungern regerar Fidesz med Viktor Orbán
i spetsen. Ett parti som allt mer får kritik för sina odemokratiska reformer och för att hindra oppositionen att synas. Ett
parti som sitter i samma partigrupp som Moderaterna och
Kristdemokraterna i Europaparlamentet. Kommer de få stå
till svars för sitt samröre med Fidesz i valrörelsen?

Men vad innebär egentligen den sociala pelaren? Det är ett
samlingsnamn för 20 principer som EU kommissionen föreslår som ska driva en utveckling i Europa för lika rättigheter
och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och
social trygghet. Det är ett nästan rakt igenom socialdemokratiskt program för jämställdhet, bättre arbetsmiljö, samverkan
mellan fack och arbetsgivare, bra nivå på A-kassa och pensioner och rätt till barnomsorg. Men så finns det en punkt om
att reglera löner som ger rätt till en skälig levnadsstandard.

I valrörelsen måste vi lyckas mobilisera våra väljare och prata våra värderingar. Det framtida EU kan bli en rörelse för
att lyfta de svagaste i samhället och garantera rättigheter för
medborgare, eller bli präglat av nationalism och rasism. Nu
måste vi dra vårt strå till stacken för att EU ska gå en ljus
framtid till mötes.
Simon Ryndahl

En punkt som högern i Sverige försöker utmåla som oförenlig med den svenska modellen där arbetsmarknadens parter
sätter lönenivåerna. Att hänsyn ska tas till varje lands modell
för reglering av lönerna och att den svenska modellen redan
uppfyller denna punkt vill de bortse ifrån. Vilka motargument mot den sociala pelaren skulle de då ha kvar?
En annan stor fråga inför valet är högerpopulismen och nationalismen som växer fram i Europa. Vi har vår beskärda del
i Sverige men även Polen, Frankrike, Italien, Österrike, Grekland och Ungern m.fl. har samma problem och som det ser ut

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se
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Å R S M Ö T E N
Västra mark socialdemokratiska
förening

Örby Svansjö
Socialdemokratiska förening

har haft sitt årsmöte i Frivilliglokalen Björketorp.
Efter sed vanliga förhandlingar åt vi gulaschsoppa och diskuterade den politiska plattformen som vi socialdemokrater gjort med
centern och liberala i Marks kommun. Styrelsen ser ut så här:
Ordförande Anita , Kassör Maivor Karlsson, Sekreterare Patrik
Larsson, Vice ordförande Jessica Roden,
Vice sekreterare Kerstin Johansson ersättare Maj-Britt Johansson , Henrik Tureson, Björn Kärrhage, och Paul Holmberg.
Text : Anita Lomander.

Örby Svansjö Socialdemokratiska förening har haft årsmöte
den 24 februari.
Mötet var välbesökt och som tradition i vår förening bjöds
det på utsökta semlor som Birgitta hade bakat. Under det
gångna året har föreningen haft 7 styrelse/medlemsmöten. Vi
har också deltagit i valarbeten på olika sätt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Samtliga styrelseledamöter som var i tur att avgå blev omvalda, vilket innebär att
den nuvarande styrelsen är:
Ordförande Göran Andersson, sekreterare o kassör Annette
Malmberg, Ledamöter, Samir Yazid, Birgitta Andersson, JanÅke Löfgren, Sören Svensson och Bo Petersson. Mötet fastställde också en verksamhetsplan för 2019 som kommer att
publiceras i vår medlemstidning. En hel del fokus under tidig
vår, kommer vara på vårt 100 års jubileum den 18 maj, som vi
självklart kommer att uppmärksamma med lite festligheter.

Fritsla Socialdemokratiska
Kvinnoklubbhade
har haft årsmöte i arbetarekommunens lokal i Skene den 18
februari. Närvarade gjorde 13 systrar som tillsammans valde
en styrelse för verksamhetsåret 2019. Den nya styrelsen utgörs
av Eva Rydberg, Agnetha Rodén, Sonia Danella, Lisa Dahlberg, Anita Lomander, Karolina Manskog och Jessica Rodén.
Till revisorer valdes Petra Vogel och Barbro Persson.
Årsmötet gick igenom 2018 års verksamhet med stort fokus
på valrörelsen. Det konstaterades att S-kvinnor deltagit aktivt
och har tillsammans med partiet jobbat för en jämställd valrörelse. Vi är mycket stolta över att kommunstyrelsens ordförande i Mark är en S-kvinna, Lisa Dahlberg. Vi ser fram
emot att följa och stötta hennes fantastiska arbete.
Detta år skall ännu ett val genomföras, EU valet. S-kvinnors
prioriterade områden är fred, frihet och feminism.
Jessica Rodén

Foto Anita Lomander.
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Verksamhetsplan 2019
Årsmöte: 24/2-2019 kl 1700 i Örbygården
Annan utåtriktad aktivitet: stå utanför Kupan 2 gånger per år
under året, förslagsvis lördagar mellan klockan 12-14.
Arbetarekommunens utåtriktade aktiviteter inför valet:
Styrelse/medlemsmöte våren 2019:
Söndag 27/1 kl 17.00 Örbygården, nomineringari Arbetarekommunen.
Söndag 24/3 kl 1700 Örbygården, planering 100-års jubileum, EU-val.
Vårt 100-års Jubileum lördagen den 18 maj kl 15.00-20.00 i
Marks Arbetarekommunss lokal.
Styrelse/medlemsmöte hösten 2019:
Sön 15/9 kl 17.00 Örbygården, eventeullt val av ombud distriktskongress.
Sön 27/10 kl 17.00 Örbygården, nomineringar och motioner
till Distriktskongressen/styrelsen
Sön 8/12 kl 17.00 Grötfest/Lucia Örbygården.
Sön 13/1 kl 17.00 Örbygården, nomineringar Arbetarekommunen.
Sön 23/2 kl 17.00 Årsmöte Örbygården.
Vi informerar inte genom Markbladet utan gör det på detta i
sätt i vår medlemstidning, e-post, Arbetarekommunens hemsida samt i vår slutna facebookgrupp Örby Svansjö Socialdemokratiska förening. Reservation för ändringar – håll ögonen
öppna på Arbetarekommunens hemsida, E-post och facebookgrupp. För mer info: Göran Andersson,S-föreningens
ordförande 0320-489 59, gorananderss_83@hotmail.com,
Annette Malmberg 070-364 73 33, nettan.malmberg@hotmail.com

Fritsla S-förenings årsmöte

Kinna S-förenings styrelse 2019

Den 26 februari höll Fritsla S-förening årsmöte i Fritsla folkets hus, en lokal som används flitigt av ortens föreningar.
Ett tiotal medlemmar gladdes åt att träffas och prata politik, och hur vi genomför den i vår nya majoritet i kommunen.
En utåtriktad aktivitet planerades i maj. Till ny styrelse valdes
Simon Ryndal som ordförande, Ulla Lätt som kassör, AnnMarie Stenhoff och Tommy Söderhagen som ledamöter och
Kenneth Persson som suppleant.
Simon Ryndal

Håkan Andersson, Ordförande och medlemsansvarig
Inger Jörneberg, Kassör
Gunnar Nilsson
Tommy Olsson
AnnSofi Tureson
Lisa Dahlberg
Bodil Wennerström, Kyrkopolitiskt ansvarig
Niklas Emnér
Vakant (Daniel Fleck har begärt och entledigats på grund av
tidsbrist)

Horreds socialdemokratiska
förenings årsmöte
Vid Horreds socialdemokratiska förenings årsmöte förrättades i god anda de sedvanliga valen. Peter Landgren fick
förnyat förtroende som ordförande för kommande år. Likaså
valdes Tommy Karlsryd till kassör, och styrelsen består i övrigt av Helen Eriksson, Mona Larsen Jones, Mats Andersson,
Jonny Carlsson samt Christopher Thorsson (v.ordf ).
Förutom god samvaro med gott fika diskuterades i vanlig ordning kommunal, nationell och internationell politik. Speciellt samtalade vi om journalistikens roll i samhället och bland
anat om hur ”fake news” tyvärr måste tas på allvar alltför ofta
beroende på av vem de förmedlas.
Peter Landgren

Foto Anita Lomander?

Ny ordförande och ny kassör i
Marks Arbetarekommun
Krister Anderson Fritsla, valdes till ordförande.
Håkan Andersson Kinna, valdes till kassör.
Styreslen har nu följande utseende:
Lisa Dahlberg, Kinna
Peter Landgren, Horred
Ulla Lätt, Fritsla
Bo Petersson, Örby-Svansjö
Jessica Rodén, Västra Mark
Ulf Dahlberg, Skene				
Arvid Eklund, Hyssna-Sätila		
Helena Johansson, Skene
Pauli Kuitunen, Kinna 		
Anita Lomander, Västra Mark		
AnnSofi Tureson, Kinna
Styrelsens ersättare:
Antalet ersättare minskas från elva till sex.
Att väljas för 1 år i turordning:
Gunnar Nilsson, Kinna 			
Rainer Lohager, Skene		
Helen Eriksson, Horred 			
Yasin Abbes, Skene			
Jan-Åke Löfgren, Örby-Svansjö 		
Astrid Berg, Hyssna-Sätila

AnnSofi lämnar över klubban till Krister. Foto Anita Lomander.

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se
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Tage Erlanders hedersmedalj
Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från lokala och regionala partiorganisationer.

På Arbetarekommunens årsmöte delades medaljen ut till följande medlemmar:

Ingemar Olsson Sätila
Michael Andersson, Horred
Mona Friberg, Sätila
Sören Fägersten Örby-Svansjö
Text och ch foto:
Anita Lomander

Du som värnar om demokratin!
Rösta i EU valet!
När Ann-Kristin Alberg gick ner för trapporna i PRO-gården möttes hon av tjugofem socialdemokratiska medlemmar.
Det var både nya och gamla
ansikten, fler än styrelsen
tryckt upp handlingar till.
Vår riksdagskvinna klarade
lätt av Kinna S-förenings
årsmötesförhandlingar.
Ann-Kristin talade därefter om det parlamentariska
läget i Sveriges riksdag. För
att få majoritet krävs 175 av
de 349 mandaten i kammaren. Socialdemokraterna har
100 mandat. Vilket innebär
en kraftig borgerlig majoritet i riksdagen. För att få
igenom förslag krävs kompromisser och stöd över
blockgränsen.
Januariavtalet ( JA) innebär
att vi får en socialdemokratiskt ledd regering. Al-
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liansen är splittrad och det
nationalkonservativa Sverigedemokraterna får inte
det avgörande inflytandet se
önskar. Januariavtalets 73
punkter innehåller mycket
socialdemokratisk politik.
Samtidigt innebär kompromisser alltid eftergifter.
Värst är hotet mot arbetsrätten och punkter som ökar
ojämlikheten i samhället.
Att gå i opposition hade
dock varit värre. Det skulle
ge det rasistiska partiet med
nazistiska rötter ett direkt
inflytande på politiken. Om
den anständiga och oanständiga högern fått styra skulle
våra eftergifter framställas
som små i jämförelse.

2019

Europaparlamentet har idag
en höger majoritet. Värre
är att extremhögern är på
frammarsch. Vi alla som vill
värna demokratin, miljön
och mänskliga rättigheter
måste engagera oss NU! När
vallokalerna stänger den 26
maj ska vi känna att vi gjort
allt vi kan för ett bättre Europa.
Håkan Andersson
Ordförande
Kinna Socialdemokratiska
Förening

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se
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Tack!

På ledande
poster!

Lisa Dahlberg.

Den uppgörelse som vi socialdemokrater gjort med centern och liberalerna i vår
kommun har resulterar i att vi nu har åtta
socialdemokrater som i dag är nämnd
och styrelseordförande: kommunstyrelsen
leds av Lisa Dahlberg
Kultur och fritidsnämnden av Birgitta Andersson. Teknik
och servicenämnden av Bo Peterson. Miljönämnden av Håkan Andersson. Valnämnden av Bodil Wennerström.
Marks bostad leds av Ulf Dahlberg. Marks Kraftvärme av
Rolf Wallerdal. Spinnerskan av Pauli Kuitunen.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande är AnnSofi Tureson och hon är också kommunfullmäktiges valberednings
ordförande.
Det är ett stort ansvar som vi lagt på dessa, våra partivänner.
Nu gäller det att alla vi andra ledamöter i alla nämnder och
styrelse tar våra uppdrag på allvar och deltar och sätter oss in
i ärendena och ser till att kan genomföra den uppgörelse som
vi gjort. Att vi behandlar varandra med respekt. Stort ansvar
läggs på de ledamöter i de nämnder där våra samarbetspartier
har ordförande posterna.

AnnSofi Turesson.

Bo Peterson.

Håkan Andersson.

Bodil Wennerströn.

Närmast ska vi tillsammans med er partivänner leda Socialdemokratin till en
”
bra insats i EU parlaments valrörelsen.
”

Rolf Wallerdal.

Lördagen den 2:a mars fick jag och den nya styrelsen i Arbetarekommunen ett oerhört stort förtroende. Närmast ska vi tillsammans med er partivänner leda Socialdemokratin till en bra insats
i EU parlaments valrörelsen. Vi vet att det handlar om ett mobiliseringsval, och som en folkrörelse är vi duktiga på att nå vanligt
folk i deras vardag. Vi måste vara tydliga med att EU påverkar,
mer eller mindre, alla i vardagen. Det är därför också viktigt att
ultrahögern, fascister och nationalister inte ges utrymme att växa
i Europa. De utgör ett hot mot demokratin. Du, jag och många
sådana som oss kan sätta stopp för det. Förtidsröstningen börjar
8:e maj, valdagen är 26:e maj. Mobilisera!

Birgitta Andersson.

En annan viktig utmaning vi Socialdemokrater har är att utveckla
Marks kommun tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna
som vi bildat majoritet med. Marks invånare ska känna skillnad
i positiv bemärkelse. Samarbetet i kommunen innebär inte att
vi släpper vår grund och våra värderingar som Socialdemokrater. Däremot kommer vi, som i alla förhandlingar/uppgörelser,
tvingas ta och ge i olika frågor kommande år. Att vi har ett stort
inflytande med Lisa som kommunstyrelsens ordförande ger goda
förutsättningar för vår politik och är därför bra för invånarna i
kommunen. Det är nu vi har chansen att lägga grunden för ett
bra valresultat 11:e september 2022. I det arbetet behövs du!
Slutligen lite om mig själv. Jag är uppvuxen i Ludvika. Flyttade

Kommunfullmäktige, Barn och utbildningsnämnden, Plan
och byggnadsnämnden och Marks fastighetsbolag leds av
centerpartiet. Socialnämnden och Överförmyndarnämnden
leds av Liberalerna.
Märks det då någon skillnad?
Jag som fått förtroendet att vara ledamot kommunstyreslen
och i kommunfullmäktige, känner en helt annan stämning, i
kommunstyrelsen är det ordning och reda, Lisa leder mötena
med bravur. Ärenden kommer fram till beslut, det har medfört att kommunstyrelsen både i februari och i mars behövt
kommunstyrelse möte hela dagarna. Vi har satt fokus på klimatarbetet och Marks kommun har blivit utvald att vara med
i GlobalSverige:
Vi har lämnat besked om vilka små skolor som ska vara kvar
och i april börjar Lyckeskolan byggas, samtidigt som skolorna
i Skene, Ubbhult med flera planeras.

Ulf Dahlberg.

De gemensamma gruppmötena ger stimulans och vi har bra
diskussioner hur vi på bästa sätt utvecklar vår kommun.
Anita Lomander
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Pauli Kuitunen.

till Sjuhärad för 30 år sedan. Har bott i Fritsla de senaste 26 åren.
Numera är det bara jag och min fru, Ing-Marie, med våra tre
hundar som är kvar i huset. Våra fem ungar har flyttat och står på
egna ben. Jag har varit fackligt och politiskt engagerad sedan 20
års åldern. Mitt första fackliga uppdrag gav mina arbetskamrater mig när jag jobbade vid SJ i Bergslagen (Statsanställdas Förbund). Då var det lika stort som att nyligen bli vald till arbetarekommuns ordförande. Det handlar om att känna stöd och förtroende från människor som står nära.
Sedan jag kom till Sjuhärad har jag främst varit aktiv med regionala frågor, både politiskt och fackligt. Något som fallit sig naturligt då mitt jobb på LO haft hela Västsverige som bas.
På senare år har mitt internationella engagemang växt sig starkare. I en komplicerad värld hänger det mesta ihop. Att stödja varandra över nationsgränserna är något vi alla tjänar på i längden.
Efter 30 år vid LO går jag i pension till sommaren. Ett aktivt liv
lägger man inte bara åt sidan. Jag ser verkligen fram mot att jobba
med dig för en starkare Socialdemokrati i Mark. Tillsammans ska
vi göra skillnad!
Krister Andersson

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se

• 13

! maj i år kommer
att hållas på
torget i Skene.

Den 26 maj är det
val till EUparlamentet och
den 8 maj börjar
förtidsröstningen

Ni som har lust att
hjälpa till under
valrörelsen, all
hjälp är
välkommen. Ta

VÅREN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG
De närmaste månaderna kommer det att hända många
saker. 1 maj firar vi som vanligt ihop med
Socialdemokraterna, denna gång i Skene.
Den 26 maj har vi val till Europaparlamentet ett val som
är lika viktigt som höstens val till Riksdag, Region och
Kommun. Vi har inom LO-förbunden enats om att vi
stöttar Johan Danielsson som vår man i Bryssel.
Europaparlamentet riskerar att tas över av
högerextremister om vi inte ser till att rösta in människor
med rätta åsikter. Oavsett vad vi tycker om EU är vi
medlemmar och har en skyldighet att göra det bästa
möjliga av medlemskapet. Rösta 26 maj eller under
perioden 8-26 maj på de platser där det går att
förtidsrösta.

kontakt med LOFackens
ordförande Pauli
på 0702-776268
2

”6 ma

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 möjligheter 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.

FOLKHÖGSKOLA

SAMVERKAN

YRKESINRIKTAD UTBILDNING:
- Socialpedagog

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.

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.

KURSGÅRD
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.

Mer information
hittar ni p v r hemsida!
www.a-folkhö gskolorna.se

[Lägg till ännu
mera matnyttig

LO FACKEN
information
här!]
Mark

0702-776268

[Här finns plats för
ännu en punkt!]
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

Hyssna/Sätila
Kontakperson:
Arvid Eklund
070 588 14 55

Kontakt med S-föreningarna

Kyrkopolitiska
gruppen
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
STS i Mark
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
ww.trosolidaritet.se
Fritsla
Kontaktperson:
Simon Ryndal
073 809 87 67
Örby-Svansjö
Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59
Skene
Kontaktperson:
David Berglund
0709 601736
Kinna
Kontaktperson:
Håkan Andersson
0703 720430
www.s-info.se/kinna
Horred
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77
Västra Mark
Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

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

Bron 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 och 3:e pris 1 glädjelott.

Rätt svar från förra gången
Plats Kinna biblioteks vägg
Från Siv-Britt Allansson,
Nilsagårdsgatan 23 c, 51162 Skene

SSU
Kontaktperson:
Wael Alkordi
070-7410095
MARK
Adress:				
Textilgatan 1, 511 61 Skene		

Telefon:		
0320 475 65		

Hemsida:		
E-post:
www.framtidensmark.se socialdemokraterna@framtidensmark.se

