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Vi skymtade sköna Maj, men landade i juni
Ja lite så känns det, vi är många som funderar på vad som katten hände med maj månad.
Men tiden går fort när man har roligt sägs det.
Men nu är Europaparlamentsvalet över kamrater.
I det här valet har vi tagit striden för demokratiska principer, för kvinnors och alla
löntagares rättigheter och för att fortsätta öka takten i klimatomställningen. Man kan
önska att det är strider vi inte ens skulle behöva ta. Men det är strider vi aldrig tvekar att
ta. Vi socialdemokrater håller ställningarna och behåller vårt stöd till EU-parlamentet
med fem mandat. Det hade inte gått utan våra fantastiska medlemmar och valarbetare!
Stort tack till alla er som valarbetet! Tillsammans har vi packat frukostpåsar och delat ut
flera hundra, vi har ringt många samtal och berättat varför det är viktigt att rösta i EUvalet på oss. Vi har delat ut flera tusen rosor. Vi har haft vår civilminister på plats som
pratat med Stenungsunds invånare på torget, vi var på plats på Hasselbackeloppet och
på Stora-Höga dagen. Vi har skrivit insändare i lokaltidningen och vår EP-kandidat
Melisa Nilsson har hjälpt till och valarbetat runt om i distriktet.
Vi har pratat med vänner och bekanta, samtalat på torget, i kassakön, på arbetet, vid
köksbordet för att fler ska rösta på oss!
Vi hade kanske kunnat få ännu fler röster ifall fler av oss hade varit aktiva i valarbetet, vi
var alla trötta efter valrörelsen 2018, men i kommande valrörelser så hoppas vi att vi
alla kan ge det där lilla extra som gör skillnaden!

Man ber om mirakel och arbetar för resultat
Sankt Augustinus (år 354–430)

(S) blev starkast i 35 kommuner i Västra Götaland:
Vi är som starkast i Tidaholm, där fick vi 33,8 procent.
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Husvagn till Salu
Nu har vi tagit beslutet att husvagnen som tjänat oss väl i några valrörelser till
slut har spelat ut sin roll. Så nu vill vi lägga ut den för budgivning.
Årsmodell 1973 totalvikt 1230 kg besiktigad till 2020-06-30.
Husvagnen kan man lämna bud på fram till den 17 juni.
Husvagnen kan man se hos Morgan Andersson, Håby 110 Jörlanda
Frågor eller bud ställs till Lars-Ebbe.
Mejl:
larsebbe.pettersson@telia.com
Telefon:
0706-589037

Rosnytt/ Medlemsservice
Vi funderar lite över hur ni medlemmar vill ha Rosnytt levererat, vill man ha det
via mail istället för posten tex så mejla mig gärna så lägger jag in den som vill i en
distrubitionslista. Sen så finns alltid Rosnytt på vår hemsida ifall man saknar
något exemplar. Frågor kring sitt medlemskap rörande kontaktuppgifter,
betalningar, autogiro mm, maila så löser vi det.
johnny_alexandersson@icloud.com
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S-Kvinnor
Vi presenterar stolt vår Christine Marttila som nu i April blev vald till ny ordförande för
LO-distriktet i Västsverige, ett historiskt val när Christine Marttila från Kommunal, valdes
till första kvinnliga ordförande för LO-distriktet i Västsverige. Christine Marttila är
dessutom Sveriges yngsta LO-distriktsordförande 33 år gammal.
– Mitt fackliga engagemang kommer från att jag såg orättvisor på
arbetsmarknaden redan som barn, när min mamma hotades av
uppsägning på grund av förslitningsskador. Och i mitt arbete som
undersköterska på Östra sjukhuset är det fackliga arbetet ständigt
närvarande, vi har tuffa arbetsvillkor men jag är säker på att vi
kan påverka, säger Christine Marttila i en första kommentar.
Christine Marttila tar över ordföranderollen efter Bertil Hallén,
Seko, som har varit ordförande sedan 2018
http://vastsverige.lo.se/vastsverige/nyheter/christine_marttila_ar_vald_till_ny_ordfora
nde_for_lo_distriktet_i_vastsverige

Kommunalrådet har ordet
Vi har diskuterat en del budget tillsammans på våra egna KF gruppmöten mm. Det som
pågår just nu i kommunstyrelsen är att man har vidtagit en del åtgärder för att nå en
budget i balans. Men det är mer att göra för att nå den överenskomna budgeten med
1,5% överskott. Vi har dock alliansen som vill dra ned betydligt mer på utbildning och
vår välfärdspersonal. Vi i femmanna gruppen vill satsa 11 miljoner mer på utbildning än
M,L,KD är beredda att göra. M,L,KD kör på gammal moderat politik där man vill ha
delade turer, ökade deltider och privata aktörer i välfärden. Lite oroväckande då vår
budget föll senast eftersom SD stöttade M,L,KD budget. Så vi har en del att jobba med.

Bo Pettersson

"Hvad vil Sosial-Demokraterna?” Frågan ställdes 1881, för 138 år sedan, av
agitatorn August Palm. Det var första gången någon offentligt talade om
socialismen på svensk mark.
Ja det är en fråga som är rykande aktuell. Vad vill vi? Vart ska vi? Varför når vi inte ut
med vårt budskap? Jag skulle vilja att vi alla tar till oss dessa frågor och finner egna
infallsvinklar på problematiken. Jag önskar att ni tar dessa funderingar och idéer med er
till vår KICKOFF i augusti, mer om det i brevet från vår ordförande nedan.
Johnny Alexandersson
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Ordförande Morgan. Hälsar alla välkomna till vårens sista
medlemsmöte den 18 juni kl. 18:00 samling vid
Kommunhuset. Inför detta medlemsmöte behöver vi veta
hur många som kommer, detta så att alla får plats på
rundturen. Så vi önskar er anmälan innan 12/6
Anmäl er till:
Morgan Andersson:
0705-267474
Bo Pettersson:
0706-768123
Vi kommer tillsammans ta en liten tur runt om i Stenungsund och diskutera vad
det är vi vill fortsätta utveckla, vilka områden skall vi fokusera på nu när vi står vid
rodret. Vi avslutar med fika och framtids diskussioner i en lokal som ej är
bestämd ännu.
Vinnande bud på vår husvagn meddelas.
Det kommer också info om valberedningens förslag till nämndemanna valen som
kommer att ske i höst. Vi kommer att besluta om våra listor.

Kick off i augusti. 24 augusti så är tanken att vi ska samlas en heldag och samla
ihop våra tankar och idéer inför höstens politiska arbete. Umgås och ha en
avslappnad trevlig dag tillsammans. Missa inte detta.
Anmäl intresse till Morgan Andersson (hoffby@telia.com) eller Johnny
Alexandersson (johnny_alexandersson@icloud.com) så kommer mer information
vad det lider.
Ordförande

Morgan Andersson

