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Nummer 2, juni 2021. Årgång 27 

   

Vi går till val på att stärka den öppna folkkyrkan 

En del menar att inte politiska partier bör ställa upp i kyrkovalen. Partierna 

har medlemmar som inte är tillräckligt kyrkliga och borde då stå utanför ett 

deltagande. Dessa oroande tecken i samhällsdebatten gör sig speciellt 

högljudda i val. Enligt dessa borde de kyrkliga uppdragen endast vara till för 

de som är riktigt troende. I valdebatter vid förra valet ansåg … läs mer 

  

Låt Kulturen komma till barnen 

Kultur och fritidscentrum, Delta och Kultur-

skolan på Tjörn har ett stort utbud av 

aktiviteter för barn och unga. Man nyttjar idag 

några skolors lokaler likaså Deltas i Skärhamn. 

All musikundervisning fr.o.m. klass 2 kostar 

500 kr per termin och 250 kr för … läs mer 

 

   

Uppdaterade läromedel i alla ämnen! 

Inte så sällan hör vi i media om bristen på 

resurser när det gäller läromedel för elever i 

grundskolan. För oss som arbetar aktivt i 

politiken på Tjörn i allmänhet och i Barn- och 

utbildningsnämnden i synnerhet så är det här 

en fråga som vi tar på allvar. Drastiska 

nedskärningar i budgeten för Tjörns skolor är 

något som vi fått vänja oss vid de senaste åren 

och larmen om nedskärningar av . … läs mer 

 

 
Rapport från en regionpolitiker! 

Vi har i dagarna debatterat regionens budget för 2022. Vi socialdemokrater 

vill lägga drygt en miljard extra till vården, utöver budgetuppräkning till 

följd av att kostnaderna ökar för vården på samma sätt som i övriga 

samhället. I vårt budgetförslag lägger vi dessutom totalt 800 … läs mer 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har jobbat hårt och behöver verkligen 

återhämtning. 

 

  

Vad Tjörn behöver är en kraftfull satsning 

Äntligen hoppas vi se slutet av den pandemi 

som hållit Tjörn och Sverige i ett 

undantagstillstånd under snart 1,5 år. Nu gäller 

det att se framåt och ge våra medarbetare i 

kommunen både uppskattning för det som 

gjorts men också framtidstro … läs mer 

  

Vårt kommunala budgetförslag för 2022 

Det budgetförslag vi presenterar bygger på våra hjärtefrågor, skolan, 

äldreomsorg och miljön. Vi har i vår budget sparat och omprioriterat pengar 

till förmån för skola och välfärd. Vi ökar anslagen till skolan för vi vill ha 

en trygg och säker skola där vi rustar våra ungdomar för … läs mer 

Göran R Hermansson ordförande för Socialdemokraterna Tjörn 

Jan-Evert Halldin (S) valledare hos Socialdemokraterna Tjörn för 

Kyrkovalet 2021 

 

Maud Hultberg (S) andre vice ordförande 

i Barn och Utbildningsnämnden samt 

Kommunfullmäktigeledamot 

 

Peter Bäcklund (S) ledamot i Barn och 

Utbildningsnämnden 

Janette Olsson (S) regionråd i opposition 

Benny Halldin (S) 

Kommunfullmäktigeledamot 

 
Våra barn behöver en skola med framförhållning 

Föreställ dig att du skall planera din familj ekonomi - men du vet inte vad 

du kommer ha i lön och du vet inte hur mycket din bostad kommer att 

kosta i månaden. Du vet inte ens var du kommer bo. Det är just … läs mer 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har jobbat hårt och behöver verkligen 

återhämtning. 

 

Emma Lennholm (S) ersättare i Barn och Utbildningsnämnden 

och ordförande för S-kvinnor Tjörn 

 

https://www.saptjorn.se/vi-gar-till-val-pa-att-starka-den-oppna-folkkyrkan/
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https://www.saptjorn.se/uppdaterade-laromedel-i-alla-amnen/
https://www.saptjorn.se/rapport-fran-en-regionpolitiker/
https://www.saptjorn.se/vad-tjorn-behover-ar-en-kraftfull-satsning/
https://www.saptjorn.se/vart-kommunala-budgetforslag-for-2022/
https://www.saptjorn.se/vara-barn-behover-en-skola-med-framforhallning/
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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 

 

   

Världens bästa äldreomsorg på Tjörn! 

I kommande nummer av Tjörnkuriren 
inleds en serie om Världens bästa 
äldreomsorg på Tjörn! 

För att ta del av era tankar om hur denna 
äldreomsorg skulle kunna se ut, ber vi er 

nu komma med inspel. 

Vi har alla säkert kommit i kontakt med 
äldreomsorgen på Tjörn genom nära 
anhörig; farmor, farfar, syster, bror eller 
vän och på detta vis skapat oss en 
uppfattning om hur äldreomsorgen 
fungerar och kanske har vi också 

upptäckt hur vi skulle önska … läs mer 
 
 
 
 
 
 

 

"Entimmesresan” när resan till skolan 

eller arbetet tar max en timma 

TJÖRN ingår i Göteborgsregionens 

arbetsmarknadsregion. De senaste åren 

har trafiken till och från TJÖRN ökat 

mycket starkt. Köerna över Tjörn-

broarna hindrar både näringslivs-

utveckling och det hållbara samhället. Vi 

måste hitta nya alternativ till kollektiv-

resande som stärker oss som en åretrunt 

levande kommun. Det senaste årets 

pandemi har ytterligare stärkt oss i frågan 

om att vi måste lyfta blicken … läs mer 

Äntligen kom sommarvärmen! 
Upp med kajaken på biltaket och 
iväg till Almön.  Från parkeringen 
är det inte många meter ner till 
stranden och den långgrunda 
havsviken. Det är kallt om 
fötterna när jag längtansfullt tar 
mig ut och kliver i kajaken och 
sakta paddlar iväg. Fåglarna på 
kobbarna lyfter och flyger iväg 
när jag glider fram emot dem. 
När jag rodde här som stadsbarn 
på sommarsemester på Brattön, 
var botten full av blåmusslor. Vi 
plockade, kokte, åt och nöjt. Nu 
finns här nästan inget bottenliv 
alls. Det är oroande! Och inte får 
vi någon torsk här idag heller. I 
min barndoms fisketävlingar fick 
vi många kg blandad fisk, mest 
torsk, på ett par timmar utanför 
Brattön. 

Men just idag 8 juni är det 
Världshavsdagen - och i år inleds 
-FN:s årtionde för havsforskning 
för hållbar utveckling 2021–2030. 
Våra hav är allas hav och 
föroreningar och rovdrift skadar 
havet för oss alla. Sveriges 
regering satsar stort den 
kommande 10-årsperioden på 
samarbete och Havsforskning för 
att minska övergödningen i 
haven, minska koloxidutsläpp i 
atmosfären, skydda och utveckla 
ålgräsängar städja forskningen 
kring olika metoder som t.ex. att 

bygga konstgjorda rev och testa 

 
 

 

Tankar från 

Kajaken 

 
Rosalie Sanyang (S) 

Oppositionsledare 
 

 

- AGENDA 2030 – 

Med kunskap, 

samarbete och 

ansvar är framtiden 

möjlig! 

 

 

- Jag fick många fina 

paddel-stunder runt 

Tjörn, i trygg 

ensamhet denna 

Coronasommar. – 

hur det gynnar fiskens tillväxt. 
Som kommun deltar vi i 
samarbeten som t.ex. i Bohus-
kustens vattenvårdsförbund, där 
kommuner och företag 
samarbetar kring mätningar av 
utsläpp för att ha koll på havets 
hälsoutveckling. 
Forskningen och samarbete är 
oerhört viktigt och kräver politik 
för att vi tillsammans ska kunna 
vidta lämpliga /nödvändiga 
åtgärder för att vrida utvecklingen 
rätt! För kommande generationers 
skull kan vi inte avsäga oss vårt 
ansvar!  
Mål 14 i Agenda 2030 rör just Hav 

och marina resurser. Det är 17 

målområden totalt. som hela 

världen enats om att arbeta med. 

Nu krävs det av oss på Tjörn att vi 

går med i ”Klimatkommunerna” 

och tar hjälp och stöd av de 

kommuner som gått före, för att 

komma ikapp och bli en av de 

kommuner som hjälps åt inom alla 

olika områden för att Sverige ska 

vara ledande i omställningen för 

en hållbar och klimatsmart 

utveckling Om detta har vi 

Socialdemokrater skrivit i vårt 

kommunala budgetförslag för 

2022. Men den konservativa 

ledningen vill inte att vi ska lägga 

några budgetförslag och inte ha 

något budgetbeslut i vår. De har 

helt enkelt skjutit på debatten  

 

och beslutet till sent i höst. 

De vill inte heller att vi ska ta 

beslut om framtidens skola på 

Tjörn.  Ledningen som numer 

består av M, L och C har inte 

majoritet själva men de får ju som 

vanligt stöd av det s.k. 

oppositionsrådet (f.d. SD numer 

partilöse) Martin Johansson och 

nu också av Tjörnpartiet! Att 

Tjörnpartiet stöder detta är 

beklämmande. Vad tycker 

Tjörnpartiet att de får ut av detta 

fortsatta förhalande av viktiga 

frågor tillsammans med M, L och 

C? Men vi ska ha ett extra KSAU-

möte på Tjörn nu i juni, för det har 

kommit propåer om att bygga 

vindkraft långt ute till havs på 

gränsen mellan Sverige och 

Danmark. Då måste vi sätta oss in 

i dessa frågor. Jag läste en rapport 

om att fågeldöden (speciellt 

Örnar) ju är ett jätteproblem med 

vindkraft till havs.  Men en studie i 

Tyskland visade nyligen att genom 

att måla en av vingarna i varje 

snurra svart, så minskade 

fågeldöden med 80 %!  Så 

intressant! Då lyckades tydligen 

fåglarna uppfatta att det var något 

de skulle undvika att närma sig. 

Med kunskap, samarbete och 

ansvar är framtiden möjlig! 

 Rosalie Sanyang (S) 

 

 

 

Benny Andersson (S) 

Kommunfullmäktigeledamot 

Anette Johannessen (S) 

andre vice ordförande i 

Socialnämnden och ersättare 

i Kommunfullmäktige 
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