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Fortfarande har
vi ingen regering
klar
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/

15 december
Tomten – en dikt av Viktor Rydberg
Klockan 15.00 och 17.30
Sång-Teater-Dans-Luciatåg-Komp & musik
En julföreställning i Kulturhusets regi tillsammans med Danskompaniet och Kulturskolan i Mark. Vi bjuder på glögg och julstämning
före insläpp!
Längd ca 1 timma. Pris 150:- (Barn under 12 år 100:-)
Biljetter köps via Kulturhuset – www.kulturhusetskene.se

16 december
Direktsänd Julkonsert med
Göteborgs Symfoniker
kl 15.00
Jul i vårt hus, cirka 1 timma.

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 6
2018-10-15
Vinst
Lottnr
1 000 kr
46
Inger Jörneberg
500 kr
500 kr

47
177

Ivan Ekdahl
Peter Persson

200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

55
79
117
147

Pauli Kuitunen
Rolf Wallerdal
Patrik Larsson
Helen Eriksson

Måtte det bli en rödgrön
med Stefan som statsminister. Tackar er alla som
hjälpte till i valarbetet.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Många samtal vid valstugan och dörrar som knackades, vi
delade ut 5000 glasskopor och material. Alla dessa aktiviteter
vi haft spelar en stor roll i valresultat även om vi tappade ett
mandat. Syns vi så finns vi. Nu har vi bildat en Markmajoritet med 26 mandat i fullmäktige tillsammans med Centern
och Liberalerna. Vi är överens om fördelning i nämnder och
styrelser. Lägger fram vår första gemensamma budget i december, detta är en bra början på vårt samarbetet som bara
är i startgroparna. Hoppas på att mycket gott kan komma av
detta framöver.

Den 6 oktober hade vi avtackning av vår riksdagskvinna Phia
Andersson. Denna dagen tilldelade vi Phia Erlandermedaljen
för 30 års arbete för Socialdemokraterna.

När vi nu inte kan ha ”öppna” gruppmöten i fullmäktige
kommer vi att öka antalet medlemsmöte som jag hoppas att
ni kommer till. Allt för att ni alla ska få möjligheter till information och delaktighet.

Önskar er alla
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!
Er ordförande

Tack Phia föra allt ditt arbete lokalt, i distriktet och i riksdagen.
Nu så här i december månad kan vi se tillbaka på ett händelserikt år. Nästa år har vi ytterligare ett val kvar att jobba med,
EU valet i maj månad. Nu tar vi först en välförtjänt ledighet
och firar jul och nyår.

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:
AnnSofi Tureson

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: Fredrik Tureson

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se

•

3

Samarbete för
Marks
kommun
Valresultatet gav oss Socialdemokrater 15 mandat i kommunfullmäktige. Inget traditionellt block fick majoritet. Den
5 oktober skrev vi tre partier under ”Plattform för samverkan”
- vår överenskommelse om att styra Marks kommun under
den kommande mandatperioden. Den innehåller ett antal
punkter som vi är överens om att driva. Vår ”portalparagraf ”
är: ”Vi vill att hela kommunen ska leva och kommer göra vårt
yttersta för att leda och utveckla hela kommunen.”
Här följer de punkter som är med i samverkansöverenskommelsen:
Vi vill att:
• Att en tydlig prioritering och tidsplan för de omfattande
investeringarna inom förskolan och grundskolan görs.
Det är viktigt att arbeta systematiskt med planering och
genomförande. Vid planering av skolornas struktur gäller
att yngre barn ska ha geografiskt nära till skolan.
• Att kvaliteten och likvärdigheten för elever i kommunens skolor ska säkerställas.
• Att arbetssituationen för pedagogisk personal måste förbättras. Minskad omsättning av personal är högt prioriterat.
• Våra tre partier ska bilda en arbetsgrupp för att förbättra barn och ungas livsvillkor och genom det förverkliga
”Mark - Sveriges bästa barnkommun”.
• Ungdomars mötesplatser ska ha bra öppettider. Det ska
finnas öppna mötesplatser även på loven.
• Utreda förutsättningarna för en ny ishall i Mark.
• Stödja kommunens föreningsliv.
• Agenda 2030 och de nationella miljömålen ska genomsyra kommunens arbete.
• Andelen förnyelsebar energi ska öka. Målsättningen är
att kommunen ska bidra med minst lika mycket el som
kommunens verksamheter förbrukar.
• Maten som serveras skall vara lokalt producerad och följa
svensk lagstiftning och krav så långt det är möjligt.
• Samverkan mellan kommunen och företagen ska förbättras så att företagen får ett snabbt och korrekt bemötande.
• Ge lokala företag bättre möjligheter att lämna anbud vid
upphandling.
Mark nummer 4

Nyligen röstade riksdagen nej till att låta Moderaternas Ulf
Kristersson bli ny statsminister. Det innebär att ovissheten
om vilken regering vi ska ha fortsätter.

det är beviset för att partierna gör sitt yttersta för att hålla sina
löften och respektera de väljare som röstat på just dem. Samtidigt måste vi politiker gå en balansgång, att kompromissa är
kärnan i politiken och enda vägen framåt.
I Sverige har vi tidigare varit bortskämda med relativt enkla
regeringsbildningar, men det som händer här nu är inte särskilt
ovanligt i ett europeiskt perspektiv. Det mest extrema exemplet
är Belgien, där tog det nästan ett och ett halvt år att bilda regering efter valet 2010. I Nederländerna och i Norge, som båda
hade val ifjol, tog det 225 respektive 123 dagar innan en regering kunde bildas.

Socialdemokraterna, Centerpartiet
och Liberalerna i Mark

LISAS SPALT

4

Långdragen regeringsbildning ett sundhetstecken
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Förbättra arbetet med integration genom att ta fram en
integrationsstrategi.
Det ska även i fortsättningen vara möjligt att få bygglov
för villor utanför detaljplanelagt område.
Fler bostäder ska byggas i hela kommunen. Det behövs
hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Privata entreprenörers vilja att bygga tas tillvara.
Den nya överföringsledningen skapar möjligheter för
byggnation. Dessa områden ska marknadsföras så att
byggnation kommer igång.
Byggnation kan ske i de LIS-områden som kommunen
tagit fram.
Hela kommunen ska vara uppkopplad senast 2022.
Markborna ska ha tillgång till snabbt och säkert bredband oavsett var man bor.
Den som är i behov av stöd och omsorg ska ha så få personer som möjligt som vårdar en. Vi vill ha en bättre bemanning med mer utbildad personal.
Förbättra den dagliga verksamheten. Kommunens verksamheter skall vara meningsfulla och erbjuda stimulans,
utveckling och gemenskap och ge möjlighet till att närma
sig arbetsmarknaden.
Habiliteringsersättningen ska höjas.
Platserna inom vård- och omsorgsboende ökar och det
finns vård- och omsorgsboenden i alla delar av kommunen.
Satsa på äldres trygghet och hälsa.
Kommunen ska göra de förändringar som behövs för att
ha en trygg och säker färdtjänst.
Fortsätta det inledande planeringsarbetet för ett samarbete mellan SÄS och Marks kommun om verksamhet på
Skene Lasarett.

Hittills har vi jobbat ihop i 46 dagar och samarbetet känns
bra! Vi har jobbat fram en budget, lämnat besked om skolornas framtid, konstaterat att ambitionerna gällande fiberutbyggnaden behöver höjas, med mera. Vi ser fram emot det
kommande verksamhetsåret!
Hälsningar
Lisa Dahlberg

Därmed inte sagt att det system vi har i Sverige är perfekt. Det
kan mycket väl vara så att vi måste se över vårt valsystem och
vara öppna inför att det kan finnas andra sätt att utforma det
på som kan stärka vår demokrati. Utmaningen ligger i att garantera politisk representation samtidigt som vi behöver se till
att systemet är effektivt och stabilt.

Många gånger får man höra att vi politiker borde ”kliva upp ur
sandlådan” eller ”sluta med det politiska spelet”. Men att det tar
lite tid att lösa situationen är naturligt och inte per automatik
något dåligt, utan snarare ett tecken på att de svenska väljarna
respekteras.

Så medan läget är fortsatt osäkert vädjar vi till er om att inte
låta politiska utspel och spekulationer i media spä på ett politikerförakt. Se istället skönheten i att vi bor i en välfungerande
demokrati som just nu håller på att ta sig över ett fartgupp.
Likt på vägarna är det inbyggt för att säkra vår färd framåt.
Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg, riksdagsledamöter (S)
från Södra Älvsborg

Samtidigt var det många väljare som inför valet pratade om att
de ville ”röra om i grytan”. Med facit i hand kan vi konstatera
att valresultatet ledde till just det, något som vi politiker nu fått
ansvar för att hantera. Så visst kan det vara tröttsamt med politiker som positionerar sig mot varandra men att det tar lite tid
att lösa situationen är naturligt och inte per automatik något
dåligt, utan ett tecken på att valresultatet respekteras.
Demokrati betyder som bekant folkstyre, och med det proportionella flerpartisystem vi har i Sverige är det många politiska
åskådningar som måste samsas för att landet ska kunna styras.
Så ser spelreglerna ut. Det är också något som är värt att värna,
eftersom det är garantin för att så många som möjligt får sin
syn representerad i riksdagen. Som Churchill famöst sa: ”Demokrati är det sämsta styrelseskicket, bortsett från alla andra”.
Att demokratin är trög är därför både dess charm och dess förbannelse. Det kan leda till ovisshet och i förlängningen instabilitet i de fall då svårigheterna att komma överens förlamar politiken. Men att kvarnarna mal långsamt är också en trygghet,

Besök vår hemsida www.framtidensmark.se

•

5

Nu tar vi sikte på framtiden!

Väljarna gav det moderatledda regionstyret bakläxa.
De tappade sin majoritet. Trots det kommer M, L, C, KD
och MP att fortsätta styra, men nu i minoritet.
Jag hoppas att det politiska läget kommer att innebära en större lyhördhet från dessa partiers företrädare, kring nödvändiga
åtgärder för att korta köerna och långsiktigt säkra en god, trygg
och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen.
Ett instabilt politiskt läge är inte vad Västra Götaland behöver.
Vi står inför stora och viktiga framtidsfrågor som behöver hållbara lösningar.
Sjukvården är ett av dessa områden. Det handlar om köer som
måste kortas, tillgängligheten som måste förbättras och den
kompetensförsörjning som måste lösas för att klara det. För
detta behövs sammanhållen politik. Vi socialdemokrater är villiga att samarbeta för att lösa dessa, och andra, svåra frågor. Vi
är beredda att göra överenskommelser över blockgränsen, om
de gagnar patienter, personal och andra skattebetalare. Men vi
kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik, med fokus på
jämlik hälsa, rättvisa villkor för såväl patienter som personal
och satsningar som gagnar många, inte några få.
Sjukvården är vårt absoluta prio. Vi kommer att driva på för
att genomföra våra vallöften, trots att vi är i minoritet. Köerna
som måste bort, ekonomin för sjukhusen rättas till och satsningar på högre löner och bättre villkor för vårdpersonalen
måste till, om vi ska kunna behålla och utveckla den nödvän-
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diga och viktiga kompetens vi har och vara attraktiva nog att
kunna rekrytera fler. Omställningen i sjukvården – där vården
ska komma närmare, beroendet av hyrpersonal minska och
sjukhusen få tydligare inriktning kring specialiteter – behöver
få fart och genomföras. Men den måste också ske med omsorg;
ett system får aldrig vara viktigare än människorna som är beroende av det. Därför måste patienters och personals väl och ve
komma i första hand. För oss socialdemokrater är en trygg, säker och tillgänglig sjukvård ingen förhandlingsfråga, det är ett
krav. Patienters och personalens väl och ve ska inte vara brickor
i ett politiskt spel, utan grunden för varje politiskt beslut.
Mycket av vårt arbete överskuggas av vad som händer i regeringsfrågan. För Västra Götalandsregionens del är framtiden
avhängig av vilken regering vi får. En S-ledd regering, kanske
blocköverskridande, som gör satsningar för att värna jämlikhet
och rättvisa och vår gemensamma trygghet ställs mot en Mledd politik stödd av SD, med skattesänkningar för de rikaste
i fokus. Förutsättningarna i de olika scenarierna är väsensskilda.
Men vi tror att förnuftet segrar, att en majoritet väljer att stå på
rätt sida av historien, och nu tar vi sikte på framtiden. Vi är ett
framtidsparti, och framtiden den skapar vi här och nu.
Helén Eliasson (S)

Gemensam
kamp för
valseger
Kanske slänger vi oss för ofta med att utropa olika riksdagsval för ödesval. Inför varje mandatperiod står vi i ett vägskäl där valet av väg kommer påverka oss. I år stod vi dock inte bara inför hot
om nya skattesänkningar som dränerar välfärden på resurser. Ett parti med värderingar och människosyn långt från vår spåddes göra stora framgångar. Ett parti som haft ett växande stöd i LO
leden. Nya grepp för att
nå ut till väljarna behövde
tas. Lokalt beslutade LO
och socialdemokraterna i
södra älvsborg sig för att
driva en gemensam kampanj. Fackliga och partiaktiva skulle möta väljarna
tillsammans, för att visa på
skillnaderna i svensk politik. Syftet var valseger, metoden blev valbussen.
Varje kommun i partidistriktet fick besök av valbussen ett flertal gånger.
En buss fylld av engagerade valarbetare från rörelsens två ben, LO och
partiet. Genom utdelning
av frukostpåsar vid busstationer, äldreboenden, butiker, industrier och på gator och torg så kom
budskapet ut. Fackligt aktiva kunde diskutera hotet mot den svenska modellen samtidigt som
lokalpolitiker framförde det lokala handlingsprogrammet. I några fall kom vi in på arbetsplatserna och kunde ta diskussionerna i fikarummen.
I skrivande stund är inte regeringsbildningen färdig, men jag är övertygad om att valbussen
och liknande satsningar ute i vårt avlånga land har påverkat.
Text Simom Ryndahl. Foto Anita Lomander och Atejé Braun.
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Tack Phia!
Det var många som och ville vara med när Phia avtackades efter sitt arbete nu senast i riksdagen men även för 30 års arbete
för socialdemokraterna! Som tack för detta arbete tilldelades
hon partiets förnämsta utmärkelse Tage Erlander medaljen. Nu
ser vi fram emot att få ha Phia med oss i det lokala partiarbetet!
Text: Anita Lomander. Foto:Pauli Kuitunen.
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Studienytt
Studier i Mark
Hej kära partikamrater, såhär i slutet på 2018 kan man summera vårt verksamhetsår med studier i Arbetarekommunen.
Studier har blivit en allt vanligare verksamhet för våra medlemmar och det återseglar hur viktigt vi ser på studieverksamheten och att det är en prioriterad verksamhet i partiet.
Idag har vi studiecirklar för mer och mer verksamhet i arbetarekommunen vilket innebär att vi följer studiecirkelmetodiken på våra möten för att höja kvaliteten på mötesverksamheten. Vi har studiecirklar med våra gruppmöten, medlemsutbildningar och större gemensamma aktiviteter med
fullmäktigegruppen. Vi har tills idag utbildat 18 personer i
ledarskap genom S i Västs ettåriga ledarskapsutbildning. Det
är flest bland arbetarekommunerna i Södra älvsborgs partidistrikt och bland de bästa i Västsverige sett till arbetarkommunens storlek.
Studieplan
Vi har nu satsat på studier i fyra år och vi började med att
besluta om en studieplan i arbetarekommunens styrelse 2015.
Studieplanen anger att vi ska stärka vår organisation genom
att erbjuda våra medlemmar studier enligt partiets centrala
studieplan. Hittills har det inneburit att ca 70 medlemmar
deltagit i vår studieverksamhet. Det är fantastiskt tycker jag!
Regional studiekonferens
Under 2018 har vi deltagit i den andra regionala studiekonferensen för S i Väst. Vi kan säga att studier nu finns på allas
läppar i Västsverige då 60 studieorganisatörer
fanns på plats samtidigt på Viskadalen för att
dela med sig av sina erfarenheter av studier i
sin arbetarekommun.

Partikongress den 22-24 Mars i Örebro
Medlemmarna har röstat fram Lisa Dahlberg och Jessika Roden till ombud.
Ersättare är Håkan Andersson, Fredrik Tureson, Helena Johansson, Arvid Eklund och Daniel Fleck.

genomför utbildningen tillsammans för att vi ska kunna ta emot
fler medlemmar till utbildningen under 2019. Målsättningen är
att alla våra medlemmar ska gå en medlemsutbildning.
Valda ledare
I januari 2019 börjar den första utbildningen för valda ledare
i Arbetarekommunen, gruppledare i kommun, region och
partiorganisation är målgruppen och utbildningen pågår ett
år och återkommer årligen under mandatperioden. Arbetarkommunens gruppledare kommer arbeta utifrån ett nytt uppdrag som Arbetarekommunens styrelse har tagit från för nästa mandatperiod. Uppdraget anger vilka uppgifter gruppledaren har i vårt parti vilken roll man har i kommunpolitiken
och vilket förhållningssätt en gruppledare har i vårt parti.
Studieprogram 2019
Distriktet har sammanställt studier för nästa år och den innehåller bland annat EU-utbildning för valarbetare, handledarutbildning för medlemsutbildning, regionskola för förtroendevalda i regionen. I augusti genomförs en funktionsutbildning för arbetarekommunstyrelser, detta är några exempel
bland det övriga utbudet av medlemsutbildningar och ledarutbildningar.
Text och foto: Ulf Dahlberg.

Jessica Roden

Lisa Dahlberg

Tack för fina insatser som gruppledare!
Bernt Ekholm Miljönämnden , Urban Jernberg Barn och utbildningsnämnden, Thord
Harrysson för Kultur o Fritidsnämnden har avtackats av Lisa Dahlberg för allt arbete de
lagt ner! Foto AnnSofi Tureson.

2019 ökar vi takten
Från och med januari nästa år drar två ledarskapsutbildningar för våra nya förtroendevalda
i nämnder och styrelser igång. Hälften av alla
våra förtroendevalda ska gå denna utbildning
under mandatperioden.
Kandidatförsäkran
Alla våra förtroendevalda för nämnder och
styrelser i kommun och region har inför denna
mandatperiod undertecknat en kandidatförsäkran som anger medlemmarnas åtagande om
studier där man förbinder sig att utbilda sig i
ledarskap under mandatperioden. Kandidatförsäkran kommer även att gälla de som får ett
förtroendeuppdrag under mandatperioden.
Medlemsutbildning
Vårt arbete med medlemsutbildningen går
framåt. Vi har nu en medlemsutbildningsgrupp
som består av deltagare som gått alla tre stegen
i medlemsutbildningen. Gruppen planerar och
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LITE AV VARJE - HÄNT SEN SIST

Valrörelse 2018

Möte Mor Kerstins torg

Grötfest Västra Mark

Samtliga bilder på detta
uppslag är tagna av Anita
Lomander.
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Facken i Mark
Det händer mycket både i Mark och i Sverige, vi i Mark har lyckats få till en politisk majoritet tillsammans
med Centerpartiet och Liberalerna vilket kommer att gynna innevånarna i kommunen. På Regeringsnivå verkar det vara trögare att hitta en lösning för hela landet. Vi har idag 15 ordinarie ledamöter och 7 ersättare
i Fullmäktige. Glädjande är att vi efter valet har hela nio ordinarie ledamöter från LO-förbund i Kommunens
högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige.
LO-facken kommer under 2019 finnas med på Internationella Kvinnodagen den 8 mars, den 17 mars kommer vi att märkas då det är Kollektivavtalets dag, 1 maj firar vi som vanligt denna gång i Skene, den 26 maj
är det dags att gå till valurnan igen då Europaparlamentets 20 svenska parlamentariker ska väljas, vi har
idag fem ledamöter, om det blir en Pridevecka likt den 2018 kommer vi att finnas med och till sist naturligtvis Skene Marten 7-8 september.
Som det framgår i texten kommer LO att vara med på många aktiviteter och då behöver vi fler medlemmar
som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till på någon eller några av våra aktiviteter. Kontakta gärna Pauli
Kuitunen 0702-776268, Simon Ryndal 073-8098767 eller Jessica Roden 076-0472121.

Vi vill önska alla medlemmar en
GOD JUL och ett Gott Nytt År!

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

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

Platsen/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 socialdemokraterna@framtidensmark.se
1:a pris 3 glädjelotter, 2:a pris 2 glädjelotter och 3:e pris 1 glädjelott.

Skene
Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65
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
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

