
2. Anette Johannesson, Hakenäset
Jag är Socialdemokrat därför att 
det är viktigt för mig och min 
familj att leva i ett rättvist och 
socialt samhälle där alla människor 
har ett lika värde. Vi skall alla ges 
möjlighet att utvecklas och känna 
trygghet. Vi skall tillsammans 
skapa en bättre framtid. 
I Tjörns kommun är det viktigt 
att ha ett styre som vågar ta beslut! 
När Socialdemokraterna styr kom-
mer vi ta beslut om skolstrukturen, 
särskilt boende och att hela Tjörn 
skall leva.

1. Ludwig Andréasson, Höviksnäs
Jag heter Ludwig Andréasson och 
jag är 23 år och bor i Höviksnäs.
Jag anser att tjörnborna förtjä-
nar något bättre än den styrande 
minoritet som snart styrt i 12 år 
och vars politik genomsyrats av 
en good-enough-mentalitet. Det 
leder enligt mig inte framåt. Det 
leder till stagnation och förfall. Vi 
ser det i omsorgen av våra äldre, i 
bostadsbyggandet och utvecklingen 
i skolan. Det är även därför jag är 
socialdemokrat. För jag vet att så 
väl Sverige som Tjörn kan bättre. 
Vår kommun har stora samhällsut-
maningar att ta tag i och de möter 
vi bäst tillsammans!

Socialdemokraterna är Tjörns 
största parti. Våra kandidater 
till kommunfullmäktige finns 
i flera åldrar och bor på olika 
delar av Tjörn. Vi har breda 
erfarenheter från arbetsliv 
och politik, andra av oss är 
yngre som vill pröva nya 
grepp och har stort engage-
mang.
Vi vill göra en bra laginsats 
för att hela Tjörn ska leva 
- året runt. För att göra det 
möjligt behöver vi ditt stöd i 
kommunvalet.

Vi vill företräda dig i kommunfullmäktige
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12. Mona-Lisa Dahlberg,  
Almösund
Oavsett var du bor ska du ha 
rätt välja vårdcentral mm. vilket 
innebär att kommunen gärna kan 
köpa fler läkartimmar men inte 
anställa läkare som den som bor 
inom kommunens omsorg då blir 
hänvisad till. Du ska även ha rätt 
bestämma vilka insatser du behöver 
och betalar för. Med fler professio-
ner och ökad kunskap inom bland 
annat vård och omsorg kan den 
enskilde få ett rikare och menings-
fullare liv. Ofrivillig ensamhet ska 
motarbetas tillsammans.

3. Rikard Larsson, Fagerfjäll
Socialdemokrat för solidaritetens 
skull och för allas lika rätt till ett 
värdigt liv. Mer lokalt producerad 
energi och en hållbar klimatom-
ställning.

4. Emma Lennholm, Hjälteby
Jag har alltid delat Socialdemokra-
ternas värdegrund om rättvisa och 
jämlikhet samt drivits av en önskan 
att hjälpa andra. Detta ledde till 
att jag utbildade mig till socionom 
och började arbeta inom socialt 
arbete. Mitt arbete inom och i 
nära anslutning till skola, vård och 
social omsorg fick mig dock att 
se brister i vårt samhälle och när 
dessa brister blev alltmer påtagliga 
genom de stora nedskärningarna 
inom skolan så valde jag att enga-
gera mig politiskt. Min önskan är 
att alla i vår kommun, och i vårt 
land, skall få samma möjligheter 
och känna samma delaktighet i 
samhället oavsett kön, ålder, etnisk 
bakgrund eller funktionsnivå. Jag 
strävar inte efter ett samhälle där 
alla skall vara lika utan ett där våra 
olikheter ses som en tillgång och 
där alla ges möjlighet att utveck-
las utifrån sina förutsättningar. 
Detta innebär att jag vill se en 
stark skola där alla barns behov kan 
tillgodoses; genom att pedagoger, 
fritidspersonal, elevhälsa och övrig 
personal inom skolan har tillräck-
liga resurser att utföra sitt arbete 
på det sätt som de känner krävs 
för att kunna möta varje barn på 
bästa sätt. Det innebär att jag vill 
se en fortsatt stark kultur - och 
fritidsverksamhet som i samverkan 
med skolan kan berika barn och 
ungas liv och verka förebyggande. 
Det innebär att jag vill att vi skall 
satsa pengar på både främjande 
och förebyggande verksamheter 
som till exempel Familjecentral/
Öppen förskola som tidigt kan 
fånga upp de i behov av stöd, men 
också Barn- och ungdomspsykiatri 
och Ungdomsmottagningar för att 

alla barn och unga skall kunna få 
den hjälp de behöver utan långa 
väntetider. Det innebär också att 
jag vill se en stärkt äldreomsorg 
som kan erbjuda både boende och 
personal möjlighet inte bara till en 
dräglig vardag, utan en som kan 
skänka dem glädje och en känsla 
av meningsfullhet. Jag vill se ett 
samhälle som inte bara kan sluta 
samman och stötta varandra i kris 
utan som kan behålla den känslan 
av gemenskap och medmänsklighet 
genom livets alla skiftningar och 
tillsammans steg för steg skapa  
något vi kan känna oss stolta över 
och som skänker oss alla trygg- 
heten att veta att vad som händer 
så står vi aldrig ensamma.

5. Peter Bäcklund, Skärhamn
”Skolan och hållbar omställning är 
områden som engagerar mig lite 
extra. Här finns mycket att göra på 
Tjörn.”

6. Marianne Berndtsson, Skärhamn
För mig är socialdemokratins vär-
deringar om demokrati, solidaritet 
och allas lika rätt och värde själv-
klara. Jag vill förbättra och utveckla 
välfärdsfrågorna i Tjörns kommun. 
Det som ligger mig varmast om 
hjärtat är är våra barns villkor och 
framtid. Jag har en mångårig erfa-
renhet av utbildningsfrågor och vill 
engagera mig i dem.

7. Göran Hermansson, Hjälteby
Att jag valde att ta en aktiv roll i 
politiken var den frustration jag 

8. Rosalie Sanyang, Höviksnäs
Jag är socialdemokrat för att jag vill 
att vi människor inte bara ska ta 
ansvar för oss själva utan också för 
varandra och för vår gemensamma 
framtid. Demokrati i praktiken är 
för mig både mål och medel och 
kräver sin infrastruktur för att inte 
kvävas av ökande klyftor, egenin-
tressen och missmod. Tillsammans 
kan vi göra Tjörn så mycket bättre!

10. Maud Hultberg, Klövedal
Jag är socialdemokrat därför att det 
är ett parti som ser möjligheten att 
skapa ett samhälle som inte är ett 
egenintresse utan ett intresse som 

11. Benny Andersson, Bleket
”Jag är socialdemokrat för att jag 
på riktigt anser att alla människor 
är lika mycket värda”

13. Jan Berndtsson, Skärhamn
Jag är intresserad av frågor som 
rör samhällsutveckling, att bygga 
hållbart och energibesparande.

kände när man gjorde denna enor-
ma nedskärning i skolan efter förra 
valet, som främst drabbade de barn 
med störst behov. Jag har även 
intresserat mig för frågor gällande 
äldreomsorgen och där bland annat 
frågor runt personalens arbets-
situation.  Inom regionen måste 
vi arbeta för att minska köerna i 
sjukvården, det är hemskt att det 
periodvis är köer på över ett år för 
ett besök / utredning på barn-och 
ungdomspsykiatrin samtidigt som 
regionen har gjort ett stort eko-
nomiskt överskott. Vi behöver ett 
socialdemokratiskt styre över hela 
linjen!

gynnar välfärden där alla får plats 
och kan utvecklas och växa som 
personer.

9. Benny Halldin, Kåtorp
Jag vill verka för att Tjörns kom-
mun satsar på våra barn för de är 
framtida och våra äldre för det är 
de värda. Tjörn kan mycket bättre!



TjörnKuriren
Utges av:
Socialdemokraterna på Tjörn
Ansv. utgiv: Benny Halldin
Tryck: Boab Tryckeri AB
Vill du bli medlem eller få 
kontakt: Göran Hermansson, 
ordf.   goran@alentradgard.se
www.saptjorn.se

TjörnKuriren

39. Moody Magnusson, Höviksnäs

16. Annica Johansson, Skärhamn

14. Kerstin Gunneröd, Skärhamn
Jag är Socialdemokrat för att jag 
har en orubblig tro på att vi skall 
ha en välfärd i Sverige och det är 
avgörande att vi är solidariska och 
fördelar resurserna jämlikt så långt 
det bara är möjligt. På Tjörn ser jag 
bla ett stort behov av att vi måste 
komma i mål med skolfrågan. Det 
är inte rimligt att den frågan har 
fått skvalpa runt i flera år. Dess-
utom anser jag att skolan behöver 
helt andra verktyg för att få stopp 
på mobbing- och kränkningar. De 
hittills prövade metoderna fungerar 
inte. Alla barn skall kunna känna 
sig trygga i skolan.

15. Klaes Lundin Eide, Kållekärr

17. Christer Ekman, Mjörn
Jag är socialdemokrat eftersom 
jag brinner för solidaritet mellan 
människor men som ofta lever 
under väldigt olika villkor. Grun-
den till denna solidaritet bygger 
vi i skolan genom bra utbildning, 
jämställdhet, demokrati och allas 
lika värde. Vi kan bättre här på 
Tjörn.

18. Lena Palmén, Klövedal
Som nybliven öbo ser jag två saker 
jag vill jobba för. Det är hög tid 
att komma till beslut om skolans 

19. Björn Sporrong, Höviksnäs
Hela Tjörn skall växa, befolkningen 
skall ha nära till service och skola.

20. Tina Baudino, Skärhamn
Jag värnar demokratin för solidari-
tetens skull.

22. Barbro Leidzén, Kåtorp
Jag vill att mina barnbarn också  
ska leva i ett samhälle där vi hjälper 
varandra genom livets olika skeden.  
Som barn, i yrkeslivet, som pensio-
när kan livet te sig olika i uppväxt, 
arbetslöshet, sjukdom. Då behövs 
ett samhälle där vi tillsammans bär 
varandras bördor.

21. Svante Karlsson, Stockevik
Jag vill om jag blir invald i full-
mäktige förbättra samtalsklimatet 
mellan partierna på Tjörn.  
Det är bara genom ett respektfullt 
agerande själv mot andra som man 
kan få respekt tillbaka. Detta är 
enligt mig det som saknas i Tjörn-
politiken idag.

24. Malin Leidzén, Höviksnäs

23. Michael Persson, Höviksnäs
Vad som behöver förändras på 
Tjörn? Som ordförande och 
fackligt-politisk ansvarig för Tjörns 
största klubb inom den privata 
sektorn så tycker jag att det skulle 
behövas en stabil enighet inom 
politiken. Skola, äldreomsorgen är 
områden där det behövs krafttag. 
Och framför allt måste man få bort 
personligt gnabbande. Och se den 
stora bilden är det viktiga. Och 
verkligen ge service till människor 
för den skatt man betalar.

26. Lotta Nordin Göransson,  
Skärhamn
För mig är det viktigt med demo-
krati som bygger på solidaritet, jäm- 
likhet och människors lika värde. 
En välfärd för alla oavsett kön, 
etnicitet eller ekonomiska förut-
sättningar är viktig och avgörande 
för människors liv.

25. Bert-Inge Nordberg,  
Lilla Askerön
Brinner för fritid och idrott frågor 
det gör jag bäst med socialdemo-
kraterna.

28. Inger Bengtson, Skärhamn
Jag är Sosse för att det inte finns 
nåt parti som har bättre mer  

30. Siv Ogeman, Rönnäng
Socialdemokraterna har genom 
historien visat att det med politik 
går att vända ett lands orättvisor 
och ojämlikhet till ett rättvist och 
jämlikt samhälle. Om vi får chan-
sen kan vi göra det igen. Därför är 
jag Socialdemokrat.
Forskning har visat att mindre 
klasser leder till att elever lättare 
tar till sig kunskap, blir tryggare 
och lugnare vilket skapar en god 
plattform in i vuxenlivet. Detta 
kräver fler personal i skolan, vilket 
kostar pengar, men leder i förläng-
ningen till att vinsten blir större, 
både ekonomiskt och att vi får ett 
tryggare samhälle. Detta kommer 
jag som Socialdemokrat att kämpa 
för att ge Tjörns elever.
32. Helena Jonsson, Rönnäng

31. Daniel Bull, Höviksnäs
Jag är aktiv inom socialdemokra-
terna för att kunna förbättra för 
att alla som vill skall kunna bo här 
oavsett om man har en funktions-
nedsättning eller inte. Som det 
är nu är tillgängligheten inte den 
bästa. Det vill jag förbättra. Det 
gäller inom alla platser, så som 
skola, fritid och andra miljöer har 
jag märkt under mina snart 40 år 
på ön.

33. Björn Johannessen, Hakenäset
Jag är Socialdemokrat för att parti-
et genomsyras av demokrati. Tjörns 
kommun måste ha en handlings-
kraftig styrning där vi Socialdemo-
krater är med och leder. 

34. Jan-Evert Halldin, Kåtorp
Lär av historien, för att ta sig an 
framtidens utmaningar. 
Då: I kamp mot högern för röst-
rätt, semester, allas rätt till välfärd! 
Nu: I kamp mot högern för allas 
rätt till en trygg välfärd! 
Framtiden: Ett land som byggs på 
frihet, jämlikhet och solidaritet
35. Christer Tegemo, Köleröd

36. Gerhard Bernhardsson, Köleröd

37. Magnus Claesson, Klövedal
Evangelierna är en grundläggande 
teologisk värdegrund. Mycket 
av dess uttolkning i samhället 
återfinns i de Socialdemokratiska 
värderingarna. Martin Luther såg 
kyrkan som bestående av ”två  
regementen”– ett himmelskt och 
ett världsligt. Socialdemokrater  
söker förverkliga det värdslig  
genom en välfärdsstat för alla.
38. Mikael Rutgersson, Hjälteby

Är du förälder till ett barn som går  
eller kommer att gå i förskola / 
skola på Tjörn?
Arbetar du på förskola eller skola 
på Tjörn eller bara är intresserad  
av skolfrågan?
Vi i Socialdemokraterna Tjörn 
vill gärna höra dina tankar kring 
den nuvarande skolsituationen på 
Tjörn och hur du vill att framtidens 
förskola och skola skall se ut. 
Vi inbjuder därför till ”Lyssnar-
kvällar” där du kan komma och 
vara med i samtal kring detta, 
berätta hur du tänker och ta del  
av andras tankar. 
Du är varmt välkommen!
11 maj kl.18.30-20.30 
Stora Tjörnsalen kommunhuset 
Skärhamn. 18 maj kl.18.30-20.30 
Myggenässkolans matsal

27. Per-Albin Halldin, Höviksnäs

struktur. De resurser skolan får 
måste användas rätt. Då får eleverna 
möjlighet att klara sin utbildning 
och lärarna kan vara de proffs de 
faktiskt är. Kultur och fritid är vik-
tigt för människors välbefinnande 
och utveckling. Kulturen på Tjörn 
ska behålla sin höga klass för oss 
boende och för de som besöker oss.

heltäckande programförklaring: 
Solidaritet, demokrati, jämställdhet.

29. Morgan Andersson, Kållekärr
För Tjörns kommun så behövs det 
fler olika träffpunkter för ungdo-
mar, förbättra skolorna, bygga ut 
gång- och cykelvägar.


