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Vilken sommar vi har haft
Ja nu börjar det politiska arbetet ta fart igen efter en förhoppningsvis bra ledighet för
oss alla. Hösten är i antågande och vilken höst det kommer bli, samarbeten och allianser
kommer att utmanas, prioriteringsbesluten kommer vara många och kanske får vi se nya
oväntade samarbetspartners i det nya politiska landskapet.

! Kickoff 24 augusti !
Lördagen 24 augusti kl. 09:00 så samlas vi på Lökebergs konferenshotell. En dag
där vi sätter riktlinjerna för kommande året. Vi bjuder in alla medlemmar att få
vara med och påverka den politik som Socialdemokraterna skall driva den här
mandatperioden, samtidigt vara med och påverka budget 2021. Det är nu
idéerna skall fram, nu vi ser till att vi i vårt parti står enade för att få genom våra
prioriteringar när vi tar fram budget 2021/2022. Hur vi driver dessa frågor i
5-partigruppen, vad är förhandlingsbart, vad är inte förhandlingsbart.
Samla ihop våra tankar och idéer inför höstens politiska arbete. Men framföra
allt, umgås och ha en avslappnad trevlig dag tillsammans.
Vi får besök av ingen mindre än Henrik Johansson, kommunal väst, känd för sin
förmåga att utmana oss, vår rörelse och få oss och tänka i nya banor inför
framtiden.
Missa inte detta!

Anmäl er senast 19 augusti till någon av oss:
Morgan Andersson (hoffby@telia.com)
Bo Pettersson (bo.pettersson@stenungsund.se)
Johnny Alexandersson (johnny_alexandersson@icloud.com)
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S-kvinnor:
Den 16–18 augusti 2019 kommer S-kvinnor till Malmö för förbundets kongress.
100 ombud från hela landet samlas för att besluta om förbundets politiska
inriktning, samt för att välja ordförande,
förbundssekreterare och styrelseledamöter.
Det är med stor glädje och stolthet som vi kan
konstatera att Janette Olsson från oss i Stenungsund är
nominerad till ordinarie ledamot.
Det här är verkligen rätt person på rätt plats.
Det är naturligtvis oerhört stort och viktigt uppdrag att vara aktuell för
förbundsstyrelsen. Det ger möjlighet att belysa och jobba för våra viktiga frågor på
nationell och internationell nivå. Samhället vi lever i idag kan vi besluta om och välja
hur vi vill att det utvecklas. Vad vi prioriterar, vilket samhällsklimat vi vill ha och hur vi
är mot varann. Sverige är ett av världens mest jämställda länder och det visar att vi
haft kloka politiker före vår tid. Men vi har kvar att göra. Visste ni att kvinnor i
Sverige får till exempel vänta längre tid på vård, både vid akuta och inte akuta
besvär, de drabbas oftare av biverkningar och felbehandlingar
(”Ojämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt”)
Unga kvinnor mår allt sämre idag, psykisk ohälsa är den vanligaste
sjukskrivningsorsaken bland just unga kvinnor. Vi har fortfarande oftare deltider i
kvinnodominerade yrken och lägre lön, vilket ger lägre föräldrapenning, sjukpenning
och pension. Och våldsutsatta kvinnor har fortfarande svårt att få skydd. Blickar vi ut
i världen så är kvinnors ställning i krig och fattiga länder låg. Det visar sig i utbildning
och hälso- och sjukvård. I fattiga länder vaccineras pojkar i högre utsträckning än
flickor tex. I vissa delar av världen gifter man bort unga flickor och omskärelse är
vanligt. De är rättslösa. Trafficking med kvinnor till bordeller i Sverige och Europa är
lukrativt och ganska riskfritt. Kvinnorna vågar nämligen inte rymma eller vittna då
förövarna står och väntar utanför polisstationen. Allt det här vet vi och det är vi som
bestämmer vilket samhälle vi vill ha. S-kvinnors paroll
”En jämställd värld är möjlig”
är en utmaning men så oerhört spännande att få vara en del av.

Janette Olsson

ROSNYTT STENUNGSUND AUGUSTI 2019

bo.pettersson@stenungsund.se

www.sistenungsund.se ● Facebook/Socialdemokraterna i stenungsund ●

Kommunalrådet funderar
Vad sa vår överenskommelse i kommunen med 5-partigruppen egentligen,
dags att ta fram den och reflektera över det i arbetet framåt. Vad säger vårt
handlingsprogram som vi gick till val på, harmonerar dessa två eller är de i
konlifkt med varandra. Kommande budgetarbeten kommer kräva många
komprimisser för att vi ska få genom dessa i KF. Så vilka är våra absolut
viktigaste punkter vi vill ha med innan valet 2022?
Vi har samtidigt 72 punktersprogrammet på riksnivå, agenda 2030 klimat
2030-Västra Götaland och vår egna Vision 2035 att ta hänsyn till.

Ibland känns det som att saker står still i vår kommun att det inte händer så
mycket med allt vi vill. Men är det som så?
När jag pratar med innvånarna i vår kommun så får jag känslan av att det
man ändå tycker det händer en hel del. Vad tycker ni?
Här är det som pågår nu:

Solgårdsterassen pågående bostadsrätter
Ovanför Tallåsen finns byggrätter som inte ärpåbörjade, ca 40 lägenheter.
Ovanför Strandnorum 39 friliggande villor där byggnation pågår.
Stora Höga pågår byggnation av 10 bostadsrätter och 30 som är klara,
ytterligare drygt 60 hyresrätter som kan påbörjas i höst.
Klaras hus 30 hyresrätter pågår vid Koppersskolan
Vid Solgårdsterassen finns det ytterligare ett 150 bostäder som inte är
påbörjade, det kommer eventuellt byggas c:a 50 hyresrätter av
Stenungsundshem.
Vi bygger till förskolan i Spekeröd med ytterligare tre förskoleavdelningar.
Vi bygger ut skolan med idrottshall på Hallerna
Vi bygger en ny gruppbostad för LSS i Svenshögen .
Det byggs ut i Stora Höga industriområde.

Bo Pettersson
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Rosnytt/Medlemsservice
Angående att kunna få Rosnytt enbart på mejlen så verkar det som om jag får
backa lite på det löftet, än så länge är inte tekniken riktigt framme där jag vill, just
nu så blir alla utskick från socialdemokraterna blockerade ifall jag vill stoppa
pappersvarianten av Rosnytt. Men arbetet fortskrider och det kommer nog lösa
sig i framtiden. Men kom ihåg, Rosnytt finns alltid 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

Påminner igen om anmälan till Kick off 24augusti.
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 er till någon av oss senast 19 augusti:
Morgan Andersson (hoffby@telia.com)
Bo Pettersson (bo.pettersson@stenungsund.se)
Johnny Alexandersson (johnny_alexandersson@icloud.com)
Ordförande

Morgan Andersson

