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Nummer 4, december 2020. Årgång 26 

    

Vad har hänt med vår skola? 

Det är inte första gången jag skriver om skolan på Tjörn, och det lär inte 

vara den sista. Anledningen är att jag anser att skolan är det absolut 

viktigaste institutionen när det kommer till att forma vårt samhälles framtid. 

Det är i skolan vi lägger grunden för det samhälle vi vill ha. 

En skola som fungerar skapar trygga, vetgiriga barn som lärt sig att känna 

tilltro till samhället och att de får stöd när de behöver detta. … läs mer 

 

  

Visste Du detta om Svenska kyrkan, 

Tjörn? 

Många som ser och besöker våra kyrkor 

kanske inte alltid funderar över hur saker och 

ting i kyrkan fungerar annat än med den 

ceremoni de bevistar. Något dop, bröllop eller 

begravning. Då ska du veta att Svenska kyrkan 

Tjörn erbjuder mycket mer än så. … läs mer 

 

 

 

 

 

   

Investera för framtiden NU! 

Jag har tidigare här i Tjörnkuriren 

argumenterat för en offensiv plan för 

kommunens investeringar! 

När nu Coronakrisen än en gång drabbar 

Sverige och Europa med full kraft är det 

viktigt att se till att de ekonomiska effekterna 

blir så små som möjligt. Hur snabbt vi som 

land kan återhämta oss beror … läs mer 

 

 

 

 

Socialdemokraterna Tjörn önskar 
er alla en riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt År 

  

Tjörns förskolas utvecklingspotential 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Man ska också 

erbjuda omsorg och trygghet utifrån ett helhetsperspektiv. 

2019-07-01 trädde en ny läroplan i kraft för förskolorna … läs mer 

 

 

 

 

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande i Barn och 

Utbildningsnämnden 

 

  

Klimatkrisen är här på allvar! 

Klimatdebatten kantas ofta av motsättningar, 

vissa tror på klimatförändringarna andra inte. 

Oavsett vad någon tror på, är det något som 

inte står rätt till i vår värld i dag. Barn världen 

över dör i svält, skogsmark förvandlas till 

ökenmark och djurarter dör ut. … läs mer 

  

Snällhet föder snällhet 

Jag tror att snällhet föder snällhet, att hänsyn föder hänsyn. 

Jag tror också att omtanke föder omtanke. 

och jag är övertygad om respekt föder respekt. … läs mer 

 

 

Siv Ogeman ledamot i styrelsen för Socialdemokraterna på Tjörn 

 

Ludwig Andreasson (S) ersättare i 

Kultur och Fritidsnämnden 

 

 

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden 

Jan-Evert Halldin (S) val ledare hos 

Socialdemokraterna Tjörn för 

Kyrkovalet 2021 

Benny Halldin ordförande för 

Socialdemokraterna på Tjörn 

https://www.saptjorn.se/vad-har-hant-med-var-skola/
https://www.saptjorn.se/visste-du-detta-om-svenska-kyrkan-tjorn/
https://www.saptjorn.se/investera-for-framtiden-nu/
https://www.saptjorn.se/tjorns-forskolas-utvecklingspotential/
https://www.saptjorn.se/klimatkrisen-ar-har-pa-allvar/
https://www.saptjorn.se/snallhet-foder-snallhet/
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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 

 

   

Tjörn behöver ett nytt handlingskraftigt 
politiskt styre 
 

Ett slitet citat från vår tidigare 
statsminister Olof Palme var, Politik, det 
är att vilja något.  
Från min numera ”läktarhorisont” 
undrar jag, vad vill det politiska styret på 
Tjörn? 

Det är många partier som är med och styr 
så det borde finnas många politiska idéer 
som kan föra Tjörn in i framtiden. Det är 
M, SD, MP, KD, C och Liberaler som 
styr kommunen. … läs mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Slutet på skolutredningen? 

Så kom då slutet på skolutredningen, som 

presenterades för politiker och 

tjänstemän här i november. 

Skolutredaren Magnus Lindell har nu 

överlämnat skolutredningen samtidigt 

som vi nåddes av budet att han har sagt 

upp sig. 

Utredningen skulle svara på frågan om 

var Västra Tjörns högstadienav skulle 

placeras. Vid presentationerna som jag 

själv har varit närvarande på, har han 

resonerat kring flera andra … läs mer 

Nu har jag lämnat kajaken för 
vinterförvaring.  

Jag fick många fina paddel-
stunder runt Tjörn, i trygg 
ensamhet denna 
Coronasommar.  

Jag funderar på att ge mig själv 
en varm torrdräkt i julklapp, så 
att jag kan börja nästa 
Kajaksäsong redan på 
vårvintern, när solen försiktigt 
tittar fram. 

Det har varit ont om 
kulturupplevelser tillsammans 
med vänner sen i mars i år. 
Men på biblioteket har jag 
hittat böcker som ibland hållit 
mig vaken till långt in på 
natten. Och nu har jag hittat 
en grupp via internet som 
erbjuder kreativt skrivande 
tillsammans på 
julaftonskvällen! Man får 
ordna nya saker att se fram 
emot, när de vanliga  
glädjeämnena försvinner på 
grund av pandemin. 

Jag har det verkligen bra som 
bor här på Tjörn, där det inte 
är så svårt att undvika trängsel, 
och att som pensionär inte 
behöver pendla. 
 
 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 

 

 

- Jag fick många fina 

paddel-stunder runt 

Tjörn, i trygg 

ensamhet denna 

Coronasommar. – 

 

Nu deltar jag i de flesta 
politiska möten via dator 
hemifrån. Det är bara för att 
justera protokoll och möten 
med en eller två personer där,  
som jag tar mig till 
kommunhuset numera. 

Jag ser fram emot vaccinets 
genomtåg i världen, så att man 
kan börja resa och mötas över 
alla möjliga gränser igen!  
Men till dess håller jag ut!  
Och jag hoppas verkligen att 
alla andra också gör det.  
För den här pandemin, precis 
som många andra livsviktiga 
problem, kan vi bara bekämpa 
tillsammans, alla människor på 
denna jord! 

Vi har glädjande nog kunnat 
konstatera att vi i Tjörns 
kommun fått nästa 40 miljoner 
i nya statsbidrag, tack vare den 
socialdemokratiskt ledda 
regeringen.  

Delar av dettas extra 
statsbidrag är avsedda särskilt 
för att stärka kvalitén i  
äldreomsorgen och 
skolan/förskolan. 

Vi socialdemokrater på Tjörn 
kommer inte att ge oss förrän 
vi kan konstatera att dessa  

 

medel används på rätt sätt och 
verkligen kommer skolan och 
äldreomsorgen till nytta så 
effektivt som möjligt. Och inte 
försvinner i svarta hål på  
grund av att den blå-grön-
svarta majoriteten på Tjörn vill 
fortsätta som vanligt,  
missköter ekonomin och inte 
klarar att fatta nödvändiga 
beslut utan drar många frågor i 
långbänk år efter år, medans 
kommunens rankingar på 
område efter område sjunker. 

Snart börjar budgetarbetet för 
2022 och vi Socialdemokrater 
är beredda att prioritera 
investeringar i skolor och 
boende för pensionärer och 
ung så att hela Tjörn ska leva 
året runt med tillgång till bra 
förskolor och skolor med 
kulturskola för alla elever på 
hela ön. 

Vi, som största politiska parti 
på Tjörn, ser fram emot att 
samarbeta med så många 
partier och enskilda ledamöter 
som möjligt i  
Kommunfullmäktige för att 
tillsammans kunna förverkliga 
detta. 

Rosalie Sanyang (S) 
 

 

 

 

Rikard Larsson (S) gruppledare 

för Socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige 

 

 

Benny Andersson (S) 

Kommunfullmäktigeledamot 

https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
https://www.saptjorn.se/hej-vill-du-bli-medlem-i-socialdemokraterna-pa-tjorn/
http://www.saptjorn.se/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/
mailto:saptjorn@gmail.com
https://www.saptjorn.se/tjorn-behover-ett-nytt-handlingskraftigt-politiskt-styre/
https://www.saptjorn.se/slutet-pa-skolutredningen/

