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Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden 

Varför skolan är så viktig, synpunkter från Emmas son Nicholas, 9 år 

Jag vill lära mig teknik för att jag gillar teknik! Teknik kommer ändra allting 

för mig när jag fortsätter och det kan bli en ny framtid för alla. Med teknik 

kan man göra MYCKET saker!  

Jag vill lära mig idrott för att det är bra för kroppen, och man blir bättre på 

hoppning, springning och mer! Jag vill att alla skall gå i idrott för att dom 

ska bli smalare och starkare! Jag vill lära mig matte för att det är teknik och 

matte kan betyda mycket annat för mig. 

Pengar och matte är typ samma sak men pengar är väldigt bra och det är 

matte med så jag vill att man skall träna på det! Jag vill lära mig om pengar 

för att lära mig hur det fungerar. Pengar är väldigt bra för att man kan köpa 

hus med det och man kan köpa mat för man vill inte vara hemlös. Det är 

ledsamt för de hemlösa.   

  

Ludwig Andreasson (S) ersättare i Kultur och 

Fritidsnämnden 

Bostadspolitiken är vår tids nya 

klasspolitik 

Tjörns kommun är i särklass en av de sämsta 

kommunerna i Sverige att leverera hyresrätter, 

det måste vi ändra på. Av egna erfarenheter vet 

jag att det är många unga som vill bo kvar på 

Tjörn, men många hindras på grund av att de 

saknar ett startkapital att investera i en  

bostadsrätt eller att det saknas billiga 

hyresrätter. 

Unga tjörnbor skall inte tvingas av borgerlig-

heten att bo hemma, byta kommun eller söka 

upp oseriösa aktörer på … läs mer 

 

 

 

 

 
   

Benny Halldin ordförande för Socialdemokraterna 

på Tjörn  

Rekordsatsning i regeringens Budget 

2021 

Inför 2021 satsar den Socialdemokratiskt 

ledda regeringen på en rad viktiga reformer. 

Totalt ökas budgeten med 105 miljarder nya 

kronor för att göra ett bra land bättre. Några 

av satsningarna har ett speciellt fokus på unga. 

För att bara nämna några områden som inte 

fått så stor uppmärksamhet vill jag börja med 

att lyfta fram körkortslån och … läs mer 

 

 

 

 

   

De ungas hälsa kan inte vänta 

”I know we could live tomorrow But I know I live today” 

Så går refrängen till den sång av Laleh som blev hennes … läs mer 

  

En ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton? 

Kan detta bli en ny version av Sagan om Karl-Bertil Jonssons 

(Gunnemar Olssons) julafton? I ett socioekonomiskt väl … läs mer 

 

 

 

 

 

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden 

 

 

 

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och 

Utbildningsnämnden 

 

https://www.saptjorn.se/bostadspolitiken-ar-var-tids-nya-klasspolitik/
https://www.saptjorn.se/rekordsatsning-i-regeringens-budget-2021/
https://www.saptjorn.se/de-ungas-halsa-kan-inte-vanta/
https://www.saptjorn.se/en-ny-version-av-sagan-om-karl-bertil-jonssons-julafton/
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Kom med 
du också! 

Vill du bli medlem kan du göra 
på olika sätt >>>. 
Kom till ett möte eller till 
Humlan en måndag kväll så 
fixar vi det där. 
Du kan se på vår hemsida 
www.saptjorn.se under 
kommande händelser när vi 
träffas, du kan också anmäla dig 
direkt via denna länk >>>  
Tjörn Kuriren 
Utges av Socialdemokraterna på 
Tjörn (Tjörns arbetarekommun) 
Ansvarig utgivare: 

Benny Halldin 
Kontakt: saptjorn@gmail.com 

 

   

Benny Andersson (S) Kommunfullmäktigeledamot 

En del tycker kanske att jag ”rör” i gamla 
surdegar 

Nu har det snart gått ett år sedan jag slutade 
som oppositionsledare. Det händer att jag 
ibland reflekterar över den tid som varit och 
funderar på, som jag anser, en del olyckliga 
beslut som den majoritet jag stångat ”pannan” 
mot gjort under åren. 
Ett av dessa mycket olyckliga och obegripliga 
beslut, anser jag, var nedläggningen av vår 
gymnasieskola. Tjörn hade ett mycket gott 

rykte där tre av programmen … läs mer 
 
 
 
 
 

  

Hans Strandberg (S) regionpolitiker 

Kollektivtrafiken måste byggas ut 

Kollektivtrafiken måste byggas ut om 

Tjörn ska överleva. 

När jag var barn på 50-60 talet och växte 

upp i Mölnebo nere vid Rönnäng gick det 

en buss på morgonen och en på kvällen. 

Jag fick vara himla glad om jag kom in till 

Göteborg en gång om året för att köpa nya 

kläder, ny skolväska och gå på Liseberg. 

Jag började jobba i Göteborg … läs mer 

 

 

 

…  

läs mer 

 

Det är höst. Det stormar och 

vågorna går höga, inte bara på 

havet utan också i politiken. 

De som drabbats hårdast av 

effekterna av Corona är de allra 

fattigaste och de flesta av dem 

bor i Afrika. BNP i Afrikas 

länder minskar nu. (Hos oss 

handlar det bara om en liten 

minskning av ökningstakten). 

Då tycker KD, SD och M att det 

är läge att säga :”vi måste tänka 

på oss själva först, vi måste 

minska biståndet”  

Deras naiva tilltro till allt som är 

privat företagande har redan fått 

oerhörda negativa konsekvenser. 

Kriminella har lärt sig hur de kan 

bli rika som företagare i Sverige, 

ett av de mest gynnsamma 

länderna i världen att driva 

företag i, enligt världsbanken.  

Klyftorna ökar inte bara i 

världen utan också mellan fattiga 

och rika i Sverige. Men i senaste 

budgeten har ett nytt sätt att 

minska skatter införts som för 

första gången ger störst 

skattelättnader till de fattigaste. 

Det krävdes en social-

demokratiskt ledd regering till 

det, och ett skickligt för-

handlande och kompromissande! 

Tänk vad vi skulle kunna 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 

 

 

- JÄMLIKHET – 

och förverkligandet av 

Ekonomisk- Ekologisk- 

och Social hållbarhet 

 

åstadkomma om vi hade fler 

mandat i riksdagen, som vill ha 

ett mer rättvist Samhälle – där vi 

tänker på varandra och tar hand 

om varandra. 

Det är precis likadant här på 

Tjörn.  Vi socialdemokrater 

verkar för att Hela Tjörn ska leva 

året om. 

För oss är det ett inspirerande 

faktum att alla världens ledare 

enats om Agenda 2030 som fort-

sättning på Milleniemålen efter 

2015. I Agenda 2030 finns 17 

tydliga Mål som vi och alla andra 

måste delta i förverkligandet av, 

för Ekonomisk-, Ekologisk- och 

Social hållbarhet.  

Vi tar detta på allvar. 

Då kan vi inte fortsätta som om 

ingenting hade hänt och låta de 

rikaste eller starkaste roffa åt sig 

av våra gemensamma resurser. 

All forskning visar nu att ökad 

jämlikhet, som social-

demokraterna av ideologiska skäl, 

kämpat för i alla tider, ökar både  

hållbar tillväxt och tillit i 

samhället och dessutom minskar 

kriminaliteten! Nyckelområdena 

att satsa på enligt forskningen, 

om man vill minska klyftorna är 

Skola, bostad. hälsa och inkomst 

som omfattar alla! 

 

Socialdemokraterna på Tjörn 

prioriterar: 

• Byggande av hyresbostäder för 

både Unga och gamla vid alla 

våra tätorter på Ön! 

• Vi säger sluta spara på Skolan 

och börja satsa igen för att alla 

ska klara sin skolgång! Färre 

timvikarier och fler 
heltidsanställda på hälsosamma 

scheman i omsorgen och 

vården. Vi har fått extra 

statsbidrag nu och borde inte ha 

några problem att avsätta de 

medel som behövs för detta! 

• Låt inte privata Digitala 

vårdcentraler ta alla resurser 

från våra fysiska gemensamma 

vårdcentraler på Tjörn! Utan 

förstärk vårdcentralerna med 

fasta vårdkontakter särskilt för 

alla äldre. 

• Och Låt oss utveckla ett 

centrum för Vuxen-

utbildningsstöd på Tjörn med 

studievägledning och studie-

handledning som underlättar 

omställning till nya arbeten och 

yrkeskarriärer för den som 
tappat eller inte hittat sin 

försörjning. 

Det är dags att tänka både med 

hjärta och hjärna. 

Rosalie Sanyang (S) 

 

 

 

https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
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