Vem bryr sig?
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existensberättigande. När vi ärligt och uppriktigt
i handling befinner oss mitt i det helvete många
människor lever. Då får vi
också berättigad respekt och
förtroende. Kampen för allas
rätt till trygghet börjar med de
mest utsatta. Samhällskritik och
vår vilja till förändring har alltid
varit och kommer alltid att vara
den historiska uppgiften för
socialdemokratin.

“Politik
handlar om
människor
av kött och
blod”

Vi behöver bli fler
socialdemokrater.
Du behövs!

Välkommen till Tegs socialdemokratiska förening.
ANNA SJÖDIN
Ordförande Tegs socialdemokratiska förening.

Anna Sjödin bor på Teg i Umeå. Hon
arbetar som rektor och har sambo, fyra
barn och en hund. Det bästa med Teg är
närheten till älven och dess möjligheter.
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Hur är situationen för våra
unga och äldre i Umeå?

F

inns det plats på seniorboenden för alla de
äldre som behöver en plats?
Hur har situationen varit för våra ungdomar
under sommaren i Umeå? Enligt media har många
ungdomar testat narkotika, stämmer det?
Tegs socialdemokrater bjuder in till en träff på
Bölesholmarna torsdagen den 27 augusti kl
18.00-20.00 för att diskutera ovanstående och andra
intressanta frågor om hur vi kan utveckla Teg och
övriga Umeå.
Janet Ågren, ordförande äldrenämnden, och
Andreas Lundgren, ordförande individ- och
familjenämnden, kommer vara på plats!
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lla vet att socialdemokratin har gjort
mycket som är bra för det här landet.
Partiet har uppnått och
ibland överträffat de drömmar
som arbetarrörelsen samlades
kring för mer än hundra år
sedan. Vi vet allt det där.
Ibland uttrycks vårt välstånd
i mått som försäljningssiffror i
detaljhandeln, exportöverskott,
innovationssatsningar, antal
inregistrerade personbilar eller
varför inte antalet gästnätter på
våra hotell. Men det finns två
sidor av Sverige.
Det finns en solsida där
unga människor har goda
framtidsmöjligheter. Där dörrarna välkomnande
står öppna. Men det finns också en skuggsida. Där
unga inte får tillräcklig utbildning, där utbildning
inte leder till jobb och där jobben inte leder till
självförverkligande.
Politik handlar inte om pappersfibrer i
utredningar utan om människor av kött och blod
som ibland far illa. Vi socialdemokrater ska
vara där de mest utsatta är i samhället och dela
deras ångest och drömmar, annars har vi inget

Vi bjuder på kaffe och korv
och hoppas på vackert väder.

Vill du veta mer om
Tegs Socialdemokratiska
förening?
Besök

www.tegsosse.se

BLI MEDLEM!
Följande gäller:
SMS:a SAP medlem och
personnummer till 72 456.
(SAP medlem
ååmmddxxxx).
Då kommer avgiften på
telefonfakturan.
Eller:
SAP betala och
personnummer till 72 456
(SAP betala ååmmddxxxx).
Då kommer avgiften i form
av en avi

Till: 72 456
Text:
SAP medlem
och personnummer
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På gång...
90-dagarsgarantin

Regeringen vill sätta en bortre gräns för hur länge
en ung person ska kunna vara arbetslös innan han
eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till
jobb eller en utbildning. Denna bortre gräns bör
inte vara längre än 90 dagar. Garantin kommer
att utgöras av befintliga arbetsmarknadspolitiska
insatser för arbetslösa ungdomar samt de
nya satsningar i form av utbildningskontrakt
och traineejobb som regeringen föreslår i
vårändringsbudgeten.

Stärkt konsumentskydd vid
telefonförsäljning

Förslaget syftar till att stärka konsumenters
ställning på marknaden genom att skapa en ökad
trygghet för konsumenter när avtal ska ingås per
telefon och ökad klarhet när det gäller avtalens
innehåll.

En tredje reserverad månad i
föräldraförsäkringen

Förslaget innebär att ytterligare en månad, utöver
de nuvarande två, reserveras för respektive
förälder. Det gör att 180 av de totalt 390 dagarna
för föräldrapenning är vikta till den enskilda
föräldern och inte går att överlåta. Det skapar
starka incitament för den förälder som i dag
inte tar ut lika många dagar att ta ut fler, vilket
i förlängningen ger ett mer jämställt uttag av
föräldrapenningen.

Snabbspår - snabbare
etablering av nyanlända

Regeringen vill korta tiden från nyanländas
ankomst till arbete. Nyanlända ska snabbt komma
ut på en arbetsplats som är relevant för individens
utbildning, erfarenheter och intresse. Branscher
där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med
kompetensförsörjningen.
Målet är
• Korta tiden från ankomst till arbete.
• Använd kompetensen rätt - nyanlända ska inte
bara komma i ett jobb, utan rätt jobb.
• Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få
hjälp med kompetensförsörjningen.

Styrelsen 2015
Ordförande
Anna Sjödin
Vice ordförande
Carina Eriksson
Kassör
Jörgen Boström
Sekreterare
Kerstin Hermansson Morén
Ledamot
Inga-Lill Sjöberg
Ersättare
Thomas Hartman
Ersättare
Annelie Grundberg
Ersättare
Jan Hermansson

Export av svensk turism

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under
tre år för att genomföra ett antal insatser som ska
stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får
därmed möjlighet att genomföra viktiga satsningar
på nya tillväxtmarknader och locka turister från till
exempel Indien och Kina, öka marknadsföringen
av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden
samt genomföra insatser för att fler turister ska
stanna längre. I september öppnar SAS en ny
flyglinje direkt till Hong Kong. Det finns även
planer på att skapa en direktförbindelse till New
Delhi.
– Turismen är en viktig näring som regeringen
vill satsa mer på. Det är kombinationen av natur
och miljö som varje år lockar många turister
till Sverige. Därför satsar vi totalt 70 miljoner
kronor fram till 2017 på turistnäringen. För att
nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste jobben
och turistföretagen bli fler, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.
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Klimatförändringar och flyktingar

E

fter den här sommaren känns larm om
klimatförändringar långt bort. Trots att
Sverige har haft en sval sommar så pågår
stora klimatförändringar över hela värden.
Dessa klimatförändringar kommer att generera
cirka 200 miljoner klimatflyktingar år 2050. Det
är 20 gånger fler flyktingar än de som UNHCR
skyddar idag.
Klimatförändringarna sker snabbt. 2012
gjordes det en bedömning av Bangkok att den
10-miljonstaden ska ligga under vatten om 50 år.
Nu i sommar kom en uppdaterad rapport och nu
bedömer de att det bara är 15 år kvar tills staden
ligger under vatten.
USA har inte varit något föregångsland
när det gäller klimat och miljöfrågor men i
början av augusti kom Barack Obama med
ett ställningstagande om att de ska bekämpa
klimatförändringar. De gör det med Clean Power
Plan som ska påskynda övergången till förnybar
energi och minska koldioxidutsläppen.
Västerbotten har extremt goda förutsättningar
att ta emot människor som vill flytta hit. Dels har
vi gott om utrymme. Det finns kommunen som har
0 personer per kvadratkilometer när man räknar

antalet invånare mot kommunenens storlek. Till det
kommer det att gå 10 000 fler personer i pension än
vad som tillträder arbetsmarknaden fram tills 2020.
Därför uppmanar jag alla att ta emot alla
personer som vill flytta till Västerbotten med öppna
armar. Vi har gott om utrymme och vi kommer
att behöva arbetskraft för att fortsätta driva och
utveckla Västerbotten.
Sedan kan jag och du också fundera på hur
vi beter oss i vår vardag för att minska vår egen
miljöpåverkan. Nu i mitten av augusti har vi
passerat gränsen av vad jorden kan producera,
resten av året tar vi lån från kommande
generationer. De val som vi gör i vardagen ang
miljö har betydelse för hur kommande generationer
ska kunna leva på vår jord. Den är bara till låns av
vår kommande generation. ■
JÖRGEN BOSTRÖM (S)

Tegs socialdemokratiska förening
Jörgen Boström har bott på Teg hela
sitt liv förutom några år i Röbäck. Han
arbetar med webb och webb-tv. Det bästa
med att bo på Teg är närheten till allt.

