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Rosalie Sanyang EU-valledare för Socialdemokraterna på Tjörn. 

26 maj hålls Europaparlamentsval i Sverige. 

I den nuvarande mandatperiod har Sverige 20 av 751 platser i Europaparlamentet.  

Av dessa 20 är 5 socialdemokrater.  

S-kvinnor prioriterar frågor om kvinnors rätt till sin kropp; att värna aborträtten, motverka sexköp och 

människohandel och bekämpa porrindustrin. Andra frågor som också prioriteras i EU-parlamentet är rätten till lika 

lön till lika arbete, klimatfrågan, kvinnors utsatthet i konflikter och hbtq-personers rättigheter. 

På Tjörn har vi att startat upp med studiecirklar om EU-valet. Vi kommer att samla intresserade medlemmar för 

dörrknackning och information om valet. Vår valledare Rosalie Sanyang som har tele. 073 756 96 87 kommer med 

hjälp av medlemmar att leda vår valorganisation.  

Socialdemokraternas första namn på EU-valsedeln är Heléne Frizon. 

 

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och Utbildningsnämnden 

”Allt börjar med skolan” Citatet är från lärarförbundets övergripande 

syn på kommunernas ansvar för vår framtid. 

Skolan är en viktig faktor då barnfamiljer vill flytta till Tjörn. Det är också 

en viktig faktor för att ön ska leva året runt. 

Detta skapas genom att göra skolorna på Tjörn attraktiva för lärare och 

pedagoger. Det gör vi genom att stärka skolans personal och ge 

förutsättningar för ett gott arbete. Därför tycker vi socialdemokrater, att det 

är både tråkigt och synd, att målet med att ge politiker och kommuninvånare 

ett underlag, för en modernisering av skolans struktur och byggnader har 

fått gå i stå. 

God och ekonomisk hushållning likaså en modern och god pedagogik både 

i utbyggnad och daglig drift var ett av målen i den tidigare skolutredningen. 

Inget av detta går att förverkliga med Alliansens budget.  

Vi socialdemokrater har inte ändrat oss i skolfrågan. Vi vill behålla två 

högstadieskolor och vid dessa bygga kulturscener som vi prioriterar före ett 

koncentrat av mötesplats över generationer, ett s.k. kulturhus. Kulturen ska 

vara lättillgänglig för alla barn och elever och utan kostnad på våra skolor 

och förskolor. 

 

Anette Johannessen och den (S)ociala gruppen 

angående boende för äldre.  

-Jag orkar inte längre med huset, men 

var ska jag bo? 

En gång var vi unga och kände stor lycka 

när vi flyttade in i huset. Idag blir jag 

ledsen över att jag inte längre orkar med 

gräsklippning och målning av huset, all 

skötsel! 

Allt fler invånare i vår kommun känner så 

här och den befolkningsprognos som 

tagits fram pekar på att just gruppen 80 

år och äldre kommer att öka stort inom 

de närmaste åren läs mer … 

http://www.saptjorn.se/jag-orkar-inte-langre-med-huset-men-var-ska-jag-bo/
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Rikard Larsson (S) andre vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Vattenfrågan på Tjörn 

Det kan inte ha undgått någon som bor på 
Tjörn att vattenfrågan har varit i centrum 
under det senaste året. Dels har 
vattentillgången varit hårt ansträngd då det 
torra och varma året 2018 satte allting på 

sin spets läs mer … 

 

 Första Maj 
Den 1:e maj demonstrerar 

Socialdemokrater från Lilla Edet, 

Kungälv, Stenungsund och Tjörn 

tillsammans i Kungälv för Trygghet 

Demokrati  och Sammanhållming. 

Socialdemokrater från några fler 

kommuner funderar på att ansluta sina 

arrangemang och flytta sitt 1: a 

majfirande till Kungälv för att i 

solidaritet demonstrera för 

demokrati och mot extremism och 

nazism. Vi samlas klockan 09.30 vid 

Kastalakyrkan i Komarken läs mer… 

Så har då en ny mandatperiod 

startat. De kommande fyra 

åren ser mycket tuffa ut så 

som jag ser det.  

Jag har aldrig önskat så 

mycket att jag kommer att ha 

fel. Att alla tecken jag ser 

måste vara fejk, för det kan 

väl inte vara rätt det som jag 

ser.  

Jag tänker på hur de styrande 

partierna M, L, MP, KD, C 

samt V och SD som 

stödpartier i samverkan röstat 

igenom en budget för 

kommunen som sätter hela 

Barn och Utbildnings-

förvaltningen i mycket svåra 

utmaningar. Det ”sju-parti” 

samarbete med 24 mandat av 

kommunfullmäktiges 41 

ledamöter tänker nu styra 

kommunen utan att de övriga 

17 mandaten kan påverka 

något.  

Aldrig har jag känt mig så 

”långt upp på läktaren” som 

nu.  

 

Tankar från 

Räfsan 

 
Benny Andersson (S) 

Oppositionsledare 

 

 

Jag önskar att jag 

kommer att ha fel! 

 

Att spara 31 miljoner på 

barnen samtidigt som man 

fortsätter att fantisera om ett 

kulturhus är för mig helt 

obegripligt 

Det äldreboende som vi 

tidigare varit överens om 

måste till i kommunen verkar 

inte längre så viktigt. Den 

ekonomiskt ansvarslösa 

skötsel av kommunens Vatten 

och avloppsverksamhet tas 

med en axelryckning när det 

påtalas för ”sju-partigruppen”. 

Bara 2018 gick den 

verksamheten med över sju 

miljoner minus, pengar som 

tas ut som dubbelbeskattning 

av medborgarna. Tittar vi 

några år bakåt så är det inga 

roliga siffror, inte heller om 

man tittar åren framåt.  

Behovet av hyresrätter tas inte 

på allvar, planeringen har helt 

stannat av. I mitt huvud så 

undrar jag hur det kommer sig 

att man antagit en vision för 

kommunen där man strävar 

mot 20000 invånare 2035. 

Är det kanske inte nu tid att 

stanna upp och tänka efter lite. 

Ska vi fortsätta planera för 

stora inflyttningar av nya 

kommuninvånare när vi inte 

kan ta hand om de som redan 

bor här?  

Kanske ska kommunen få 

växa av egen kraft med de nya 

generationer som föds innan vi 

planerar för 

inflyttningskampanjer likt ”Är 

du Tjörnsmogen” för flera 

hundra tusen. När inte vattnet 

räcker, när skolans lokaler inte 

räcker, när våra äldreboende 

inte räcker, när de hyresrätter 

vi har inte räcker för de egna 

behoven, ska vi då verkligen 

planera för tusentals nya 

medborgare som ska pendla 

och trängas på de redan 

överfulla Tjörnbroarna…jag är 

skeptisk…  

Vänner, det var inte meningen 

att bli alltför dyster i min 

”Räfsa” men ibland måste man 

kanske ta två steg tillbaka för 

att kunna gå ett steg framåt.  

 

http://www.saptjorn.se/vattenfragan-pa-tjorn/
http://www.saptjorn.se/demonstrera-1-maj-i-kungalv-for-demokrati-och-mot-extremism/

