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Socialdemokraterna i Obbola, april 2017

Obbola Socialdemokratiska förening fyller 100 år!
1917 är det år då den svenska arbetarrörelsen väljer den parlamentariska vägen framför den
revolutionära. År 1917 bildas också Obbola Arbetarekommun, föregångaren till det som idag
är den Socialdemokratiska föreningen i Obbola. – Årsbarn med den ryska revolutionen alltså,
men med en ideologi som håller än idag. Naturligtvis har mycket vatten runnit i Umeälven sen
föreningen bildades. Obbola som vid tiden för förra sekelskiftet ännu präglades av jordbruk och
fiske industrialiserades. 1913 grundades den cellulosafabrik som än idag finns kvar i Obbola och
som med tiden utvecklats till ett av Europas modernaste pappersbruk.
De politiska frågorna har naturligtvis till stor del ändrat karaktär i takt med att ett gammalt
klass- och fattigsamhälle förvandlats till ett välfärdssamhälle med en generell välfärdspolitik,
som ytterst är ett uttryck för principen att det vi tillsammans har arbetat ihop ska också komma
alla till del. En princip som än i denna dag är bärande för socialdemokratin.
För att uppmärksamma vårt jubileum publicerar vi, som ett resultat av en studiecirkel i
samarbete med ABF Umeåregionen, denna områdestidning med ett AXPLOCK av det vi som
socialdemokrater jobbat för under de 100 år som gått. – Ibland som ensamma opinionsbildare
men lika ofta i gott samarbete med andra föreningar och engagerade Obbolabor. Vi hoppas att
du som läsare ska uppskatta vår tillbakablick. För den som är riktigt intresserad av
arbetarrörelsens historia i bygden så kan jag redan nu meddela att vi planerar att gå vidare med
fler studiecirklar under hösten för att gå djupare in i materialet där vi tar oss tid att titta i
backspegeln men också spänna bågen för framtiden. – VÄLKOMMEN ATT FIRA MED OSS!
Fösta tillfället blir i samband med Första maj, se programmet på sista sidan.
Nu levande ordföranden i Obbola socialdemokratiska förening, på bilden saknas Christina Sandström.
Från vänster Tord Abrahamsson, Elisabeth Lind, Leif Rolén, Lena Karlsson Engman, Peter Olofsson, och Gunnar
Viklund. foto Patrick Trädgårdh

Obbola Socialdemokratiska förening fyller 100 år!

1

Ordföranden genom tiderna i Obbola Arbetarekommun och S-förening
1917
1918
1919
1920
1922
1923
1924-1925
1926
1927
1928
1929-1942
1943-1958
1959
1960-1965

Oskar Karlsson
Jonas Lindberg, Oskar Karlsson
Oskar Karlsson
Hugo Vänström
Fredrik Kassman
Vilhelm Vidberg
Oskar Karlsson
Edvin Bengtsson
Rudolf Forsén
Felix Olsson
Uppgifter saknas!
Göte Forslund
Göte Forslund, Helfrid Sköld
Arne Johansson

1966-1971
1972-1976
1977-1977
1978
1979-1981
1982-1984
1985-1986
1987-1993
1994
1995-1997
1998-1999
2000-2007
2008-2015
2016 -ff

Ingvar Karlsson
Leif Rolén
Margareta Lundström
Helge Stenmark
Leif Rolén
Rolf Rehnholm
Christina Sandström
Thord Abrahamsson
Mats Liljestrand
Peter Olofsson
Elisabeth Lind
Lena Karlsson Engman
Gunnar Wiklund
Lena Karlsson Engman

Annons införd i Umebladet

Andra hundraåringar
Vi vill också passa på att hylla andra som fyller 100 år, eller precis
gjort det. Arbetarrörelsen fick tidigt ett starkt fäste i
industriorterna. Fackföreningsrörelsen, genom nuvarande Pappers
Avd 29 Obbola, startade sin verksamhet redan 1915 och
socialdemokratin i såväl Obbola som Holmsund jubilerar i år.
Obbola Kooperativa Handelsförening, i folkmun Koppra eller
Konsum bildades i Obbola redan 1914. Föreningen hade 21
medlemmar i starten. Medlemsinsatsen på 30 kr var säkert
betungande för många, då timpenningen låg runt 30 öre och
familjerna ofta var väldigt barnrika. Konsum i Obbola utvecklades
starkt redan från början och hade under sin storhetstid fyra butiker.
Idag finns närmaste COOP-butik i
Lite kuriosa
Holmsund.
I Konsums regi drogs samhällets
första vattenledning fram 1938.
Den omfattade fyra djupborrade
brunnar och ca 4000 m
ledningsnät. Ledningsnätet såldes
1951 till Holmsunds Köping.
Vidare sägs i folkmun att Per
Åsbrink, senare Riksbankschef, en
gång sökte anställning som
föreståndare för Konsum Obbola,
men en annan - bättre meriterad
för uppdraget - fick anställningen.

Västerbottens Folkblad som varit
många Obbolabors husorgan ända
från starten, grundades 1917.
Åtskilliga insatser gjordes för
tidningens fortlevnad i början, då
man hade svårt att hävda sig mot
liberalernas tidning i Umeå - VK
och högerns tidning Umebladet.
Idag utges VF i hela länet och
företräder socialdemokratiska
värderingar på ledarplats.
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Också nationen Finland blir 100 år i år och hela 2017 har utropats till nationens
självständighetsjubileum. Flera av Obbolas invånare har finskt påbrå och trafiken över Kvarken
var tidvis ganska intensiv från fiskare och båtfolk ifrån Obbola, som ibland fann sin kärlek och
blivande livskamrat i Vasaområdet. Invandring av arbetskraft från Finland till industrierna längs
norrlandskusten var också vanligt förekommande. Vasa är en av Umeå kommuns vänorter och
genom åren har kommunerna stärkt vänskapsbanden och ett ömsesidigt utbyte inom olika
samhällsområden uppskattas alltjämt.

1917
Bildandet
Det var den 20 maj 1917 som Obbola arbetarekommun bildades. Det var i orostider, första
världskriget rasade och arbetsförhållandena var osäkra. Strejker och blockader var vanliga. Mat
på bordet var inte alltid en själklarhet och priserna var förhållandevis höga.
Hungerdemonstrationerna som hölls i Holmsund en majdag 1917, gav klara besked att det inte
var normala tider.
Hungerdemonstrationen

Den politiska arbetarrörelsen var här splittrad i två
olika partiinriktningar, liksom i landet i övrigt. Den
arbetarekommun som bildades i Obbola den 20
maj 1917 var vänstersocialistisk, som de flesta av
länets arbetarekommuner vid den tiden, ett
ställningstagande som motverkade de
kommunistiska influenserna i vårt lokalsamhälle.

Obbola Arbetarekommuns första styrelse
Karl O Carlsson

ordförande

Rudolf Forsén

sekreterare

Olof Nilsson

Kassör

Fredrik Kassman

vice ordförande

Jonas K Lindgren

vice sekreterare

C J Johansson

Revisor

Edvard Eriksson

Revisor

I Holmsund beslutades dock ungefär samtidigt att
man skulle ansluta sig till den högersocialistiska
inriktningen, vilket påverkade också arbetare i
Obbola att göra detsamma. Det fanns därmed två
arbetarekommuner i Obbola, som vid en kongress
i Holmsund 1923 beslutade gå samman och bilda
en gemensam Arbetarekommun för Obbola.
Under 1923 bildades också Obbola
socialdemokratiska ungdomsklubb som fick ett
starkt och uttalat stöd av arbetarekommunen.
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1920-30 talet
Kamp mot kommunisterna
Sammanslagningen av de både arbetarekommunerna innebar att
det lokala socialdemokratiska partiarbetet fick större stabilitet. Av
arbetarekommunens protokoll framgår att man hade besvär med
kommunisterna som hade ett starkt fäste på orten och ett starkt
stöd i frågor av facklig natur. Rudolf Forsén, sedermera mångårig
ordförande i municipalnämnden, stred för att det fackliga
instämmandet i den s.k. göteborgsresolutionen skulle omprövas.
Resolutionen riskerade innebära att kommunisterna flyttade fram
sina positioner genom bl.a. inrättande av s.k. aktionsutskott och
bildandet av fasta arbetarvärn.
Offentliga möten förekom ofta. Ett av de största möten och debatter som hållits i Obbola hölls
på paviljongen den 20 mars 1926, där redaktör Gunnar Lundberg talade för socialdemokraterna
och för kommunisterna en herr Wedin från Sundsvall.
Frågorna som var aktuella under både 20- och 30-talen var för det mesta av ren politisk
karaktär. Mycket sällan behandlades frågor som hade med kommunal service att göra. Vid
några tillfällen väcktes dock frågor kring med vägar och vägbelysning. Samhällsbyggandet stod
nästan stilla och tiderna var kärva. Många kampmöten med diskussioner och demonstrationer
förekom. Striden mot kommunisterna om makten och rätten att forma framtiden fortsatte.
Mot slutet av 30-talet kan man ana att arbetarekommunens kampartade arbetsstil förändras
och engagemanget kom att utvecklas till ett allt bredare samhällsarbete.

1940-talet
Kvinnorna
Den 24 juli 1944 bildades föreningen Obbola socialdemokratiska kvinnoklubb med stöd av då
redan aktiva kvinnoklubbister i Holmsund. Tiden vid andra världskrigets slut var för övrigt en
period då många kvinnor organiserade sig i de socialdemokratiska kvinnoklubbarna för att på
ett mera aktivt sätt arbeta med att omdana samhället. Holmsundsklubbens dåvarande
ordförande Hildur Öhman samt Ragnhild Nygren var två eldsjälar som tog båten EOS till
kvinnorna på Obbolaön för att engagera även dem i kampen för ett mer jämlikt samhälle. De
gjorde inte sin båtfärd förgäves utan snart var arbetet i full gång med att organisera
intresserade Obboladamer, inte minst genom Ragnhild som cyklade omkring i byn och besökte
hemmen för att förmå sina medsystrar att delta i arbetet med att konstituera den nya
föreningen. Ragnhild såg det som ett intressant och stimulerande uppdrag, dock har hon vittnat
om att hon ibland stötte på irriterade familjefäder som såg sin maktposition hotad. Föreningen
Obbola S-kvinnor ligger vilande sedan 2001.
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S-kvinnor Obbolas fana. foto Patrick Trädgårdh
Astrid Sandkvist, ordf

Märta Andersson

Rut Raderman, sekr

Doris Bäckström

Maja Englund, kassör

Jenny Forsén

Vivan Rönnmark, v ordf

Gunhild Karlsson

Elsy Forslund, v sekr

Anna Lundström

Julia Hägglund, suppl

Sylvia Nyman

Gunhild Åberg, suppl

Lisa Olovsson

Britta Andersson

Rakel Olovsson

Judith Andersson

Solveig Sandström

Tabell: De 18 pionjärer som var med vid klubbens
bildande är värda att nämnas.

1950-talet
Obbola Folkets Hus
Nuvarande Folkets Hus byggdes 1952 och 1980
utökades lokalytorna till mer än det dubbla. Här
inrymdes de flesta av dåtidens utbud såsom
keramikkurser, batikkurser, foto och musik. Därtill
skapades en ungdomsgård som SSU-klubben
verkligen lyft fram som en angelägen fråga för
Obbolaungdomarna.

Gamla Folkets Hus

Socialdemokratin var för övrigt tidigt ute när det
gällde samlingslokaler. Redan 1918 väcktes frågan
vid ett möte i arbetarekommunen. Man bildade en
Folkets husförening och uppförde tidigt en
möteslokal/danspaviljong/biolokal som kom att bli
mycket välbesökt.
Folkets Hus hade under många år kämpigt med ekonomin och när dansverksamheten gick i stå
försvann möjligheten att betala av på lån och bekosta driften. Obbola Folkets husförening gick
till slut i konkurs, men arbetarrörelsen i Obbola fick efter många och långa förhandlingar med
Umeå kommun till en lösning som gör att vi i fortfarande har en samlingslokal med god
standard och som numera drivs av den ekonomiska föreningen Nätet.
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Obbola Andelstvätt
På 50-talet var de allra flesta kvinnorna hemarbetande. Ett arbetsmoment som var både tungt
och krävande, främst vintertid, var att tvätta familjens linne och kläder. Vissa av de nybyggda
egnahemmen hade en vedeldad kokgryta installerad i källaren som klarade det mesta, men
många saknade den faciliteten. På initiativ från Obbola arbetarekommun och med bistånd av
Pappers avd. 29 bildades därför Obbola Andelstvätt 1951. Den var i bruk under många år, fram
till den tid då tvättmaskinen blev var familjs egendom.

1960-talet
Miljöfrågorna
Under senare delen av 60-talet kom miljöfrågorna allt mer i fokus. Fabriken hade väl vid den
tiden inte det allra bästa renommé i sammanhanget; verksamheten orsakade stora utsläpp till
både luft och vatten. Också kommunen syndade rejält med avloppsrening vilket renderade i att
badförbud måste tillgripas i alla badvatten runt Obbola. Socialdemokraterna i Obbola gjorde
genom miljökämpen Bror Åberg många påpekande om dessa missförhållanden. Detta bidrog i
förlängningen till att omfattande investeringar för renare luft, mindre buller och
reningsprocesser för avloppsvatten från såväl industrin som från det kommunala avloppsnätet
gjordes. Socialdemokraterna i Obbola krävde också ett landbaserat utomhusbad som
kompensation för den dåliga vattenkvaliten i älven, vilket infriades av Holmsunds kommun
1973. Utomhusbassängen vid skolan är än idag ett uppskattat utflyktsmål, främst för barnen
och deras familjer.
Själafjärden
En annan stor miljöfråga var Själafjärden som Socialdemokraterna i Obbola värnade och slog
vakt om. Vi ansåg då att miljön kring den enda insjö på ön skulle bevaras för det rörliga
friluftslivet och inte exploateras för sommarstugebebyggelse. Kommunfullmäktige i Umeå var
dock av annan åsikt och området har numera utvecklats till ett av många uppskattade
strandnära bostadsområden i Obbola. – Det är nyttigt att ibland bli påmind om att det ofta
finns fler än ett förslag som kan resultera i något riktigt bra!

1970-talet
Barnstugan Karusellen
Frågorna kring barnomsorg tog fart i början av 1970 och en hård samhällsdebatt om
dagbarnvård alternativt tillsyn via kommunala barnstugor ägde rum, inte minst i Obbola.
Obbola Arbetarekommun var pådrivande, och naturligtvis gick kvinnorna i bräschen, för att få
tillstånd en god barnomsorg och efter många och långa diskussioner i kommunfullmäktige togs
1972 beslut att bygga en barnstuga på Karusellvägen i Obbola som senare följdes av ett
fritidshem i anslutning till skolan. Barnomsorgen fortsatte att utvecklas efter
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kommunsammanslagningen 1974, då Obbola blev en del av Umeå kommun. Även funktionen
dagbarnvård var länge etablerad. Senaste tillskottet är Hallbackens förskola med sex
avdelningar. Nu närmast kommer förskolan Karusellen att rivas, av samma miljöskäl som
drabbat ett flertal byggnader uppförda på 70-talet, och ersättas av en förskola med fyra
avdelningar som skall stå klar inför 2019.

1980-talet
Olasjöhallen
Vår socialdemokratiska förening kämpade för att få till stånd en gymnastik- och sporthall i
Obbola. Det stötte på patrull i Umeå kommun som menade att industrin måste ta sitt ansvar i
denna fråga. S-föreningen överlät till Folkets Hus att driva frågan vidare och genom dess
ordförande Leif Rolén togs kontakt med Obbola IK samt Pappers, SIF, SALF – dvs. de fackliga
organisationerna vid fabriken på den tiden – för att finna en lösning på frågan.
Fackföreningarna lyckades via företagets sociala nämnd
utverka en grundplåt om 800 000 kr och kommunen
ställde upp med samma summa. Resterande belopp upp
till den beräknade kostnaden om dryga 6 miljoner
finansierades genom lån. En intresseförening bestående
av ovan nämnda föreningar stod som byggherre, där
Obbola IK och Obbola Folkets Hus hade en central roll i
uppförandet av hallen som byggdes av BPA.

– Ett bevis på att
tillsammans kan man
skapa de mest
otroliga resultat.

Hallen är en välanvänd arena, där gymnastik och många andra sporter har utövats genom åren.
Ett bevis på att gemensamt kan man skapa de mest otroliga resultat.
Obbolabron
Den 10 oktober 1989 invigdes Obbolabron med pompa och ståt av dåvarande
kommunikationsminister Georg Andersson (s). Ett behov av en bro hade aktualiserats redan
1962 då massamagasinen i Obbola skulle avvecklas. Men då var tiden inte mogen och fabrikens
transportbehov löstes istället med en större färja för person- och godstrafik. Ett aktuellt
alternativ som då ställdes mot Obbolabron
Obbolabron. foto Patrick Trädgårdh
var en bro över Storsandskär som
förespråkades av Umeå kommun och
Vägverket. Det alternativet skulle kosta dryga
13 miljoner som ställdes mot broarna mellan
Obbola-Holmen–Holmsund som beräknads bli
ca 9 miljoner dyrare.
!972 gjordes en mycket ingående studie på
ett brobygge med anledning av att SCA
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aviserade en ytterligare ökning av produktionen, - en satsning, som man sade stod och föll med
fast förbindelse med Umeå uthamn. Nu hade priset för bron ökat till 60-70 miljoner men
Socialdemokraterna i Holmsund-Obbola mäktade inte heller då att få gehör för sin strävan trots
stort engagemang och många års återkommande krav i första maj demonstrationerna.
Ett avgörande besked gavs tillslut i och med att Holmsundssonen och dåvarande
finansministern Kjell-Olof Feldt, vid ett framträdande i Holmsund, utlovade att bron skulle
byggas. Med detta löstes också de olägenheter som transporter av timmer till och kraftliner
från Obbola påverkade trafikmiljöerna i Umeå. Priset för brobygget landade slutligen på dryga
130 miljoner.

1990-talet
Utvecklingsambitioner
Föreningens arbete under 90-talet präglades då som nu av vissheten att vårt samhälle behöver
utvecklas för att inte stagnera. Man arbetade för goda kommunikationer med buss och bil, och
med att skapa ett område för småskalig industri. Långt framskridna planer på nya
bostadskvarter togs också fram. De områden som pekades ut för detta ändamål var området
mellan Harpsjön och Anderssons väg, samt längs Anderssons väg och vidare mot Karlsvik. Även
området där nu nya kyrkogården är anlagd pekades ut som möjliga bostadskvarter tillsammas
med områden väster om Byvägen. För att trafikförsörja dessa nya områden planerades för en
ny väg, parallell med Södra Obbolavägen. Totalt föreslogs nyexploateringar som skulle öka
antalet boende i Obbola till 4000 personer. Av olika anledningar kom dessa planer inte att
genomföras, inte minst på grund av en djup lågkonjunktur som effektivt satte stopp för många
nyexploateringar.

2000-talet
F-9 skolanI valrörelsen 2006 invigdes Obbolas nya F-9 skola av Ibrahim Baylan, dåvarande
skolminister. Efter många turer, otaliga möten, framgångar och bakslag på vägen till målet blev
den äntligen verklighet. Skolan i Obbola blev den första pusselbiten i omdaningen av
skolstrukturen i hela kommundelen.
Socialdemokraterna inledde processen med ett rejält fotarbete och samverkade med
föräldragruppen för att väcka intresse för frågan att utveckla skolan i Obbola till en F-9 skola.
Studiebesök på skolorna i Vännäsby och på Carlshöjd arrangerades. Parallellt med detta
besökte verksamhetsansvariga inom kommundelsförvaltningen Örnsköldsviks kommun för att
få inblick i hur man där arbetat med skolutvecklingsfrågor.
S-föreningen motionerade om organisationsfrågan i Umeå arbetarekommuns representantskap
och fick gehör för att ”Socialdemokraterna ska verka för att grundskolor i Umeå kommun blir
stadieövergripande och där det finns underlag förändras till F-9 skolor". Våra representanter i
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kommundelsnämnden (KDN) med Peter Olofsson, som då var nämndens ordförande i spetsen,
drev sen frågan till ett principbeslut som ledde fram till att projektet fanns med i
investeringsbudgeten som antogs av kommunfullmäktige 2002. KDN tog sen beslut om att gå
vidare med projektering 2004, planerade för byggstart i augusti 2005 och invigning inför
skolstart höstterminen 2006.
F-9-skolan, foto Patrick Trädgårdh

Trappan

Frågan om äldreboende har varit en fråga på agendan under många år som i omgångar drivits
av Obbola arbetarekommun, Obbola Socialdemokratiska förening och Kvinnoklubben. Ett
pensionärshem togs i bruk redan1958 för att senare följas av anläggningen som kallas
Terrassen, med såväl bostäder och utrymmen för såväl distriktssköterska som BVC.
Under flera år drevs frågan om behovet av fler seniorbostäder i Obbola av den lokala PRO
föreningen. Som ett resultat av en studiecirkel år 2000 beslöt socialdemokraterna och PRO att
gemensamt driva frågan om senior- och gruppbostäder. En interimsstyrelse för den nybildade
föreningen Trappan bildades för att driva projektidén vidare. Hans Andersson var inledningsvis
ordförande och Leif Rolén tog senare vid. En intresseförfrågan spreds i gruppen 55+ och
resultatet visade ett påtagligt intresse för seniorbostäder.
Interimsstyrelsen arbetade intensivt och efter många kontakter med arkitekter,
byggnadstekniker, ledande politiker och tjänstemän kom man fram till ett förslag om att i en
första etapp uppföra 32 lägenheter och 10 platser för särskilt boende.
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Bankernas ovilja till finansiering av en sådan här anläggning blev ett stort problem, men så
småningom kom man fram med en lösning där finansieringen garanterades från Umeå
kommun, och att huset skulle förvaltas av AB Bostaden. – Nu fick styrelsen ikläda sig rollen som
byggherre och därför bildades ett aktiebolag; Trappan i Obbola AB, till 100 % ägt av
Hyreskooperativet Trappan. Det fordrades ett aktiekapital på 100 000 kr för att bilda bolaget
och i kassan fanns det ca 30000, det resterande beloppet lånades från två privatpersoner.
Inflyttning i det nya huset skedde i årsskiftet
2009-2010. Trappan är idag en väl
fungerande anläggning och en social
träffpunkt för många, både boende och
andra.

Trappan, foto Patrick Trädgårdh

En framgångsfaktor i sammanhanget har varit
samverkan, med bred förankring i
föreningslivet och med stöd från den
socialdemokratiska kommunledningen, för
att målet med seniorbostäder på kvarteret
TRAPPAN skulle nås.

Tillsammans bygger vi vidare
Den socialdemokratiska föreningen i Obbola arbetar ständigt med utvecklingsfrågor, i
förvissningen att utveckling är alternativet till stagnation och avveckling, och ett sätt att
förbättra och behålla service och attraktionskraft. Aktuellt för tillfället är att verka för en
befolkningstillväxt i Obbola och kommundelen i övrigt, som en viktig del uppfyllandet av
kommunens mål att nå 200 000 invånare.
Under Obbola marknad passade vi därför på att be Obbolaborna att hjälpa till med att peka ut
områden som skulle lämpa sig för att bygga bostäder. Både markägare och andra var välkomna
att bidra. Obbolaborna antog glatt uppmaningen och vi uppmärksammades på en rad möjliga
områdenFör att komma vidare med detta föreslår vi att kommunen gör en inventering för att undersöka
om några av dessa områden, eller andra, är lämpliga att detaljplanera eller lämnas direkt som
förslag till exploatör, samt att motsvarande inventering görs i andra ytterområden längs
kollektivtrafikstråken, i enlighet med intentionerna i kommunens översiktsplan.
Obbola har som vi alla vet attraktiva och trygga boendemiljöer, bra skolverksamhet och annan
kommunal service, fina fritids- och grönområden som kan utvecklas än mer och ett sjudande
föreningsliv. Lägg därtill närheten till Umeå stad och kommunikationer, med ca 10 km till
flygplatsen och 15km till tågen. Som ett kvitto på attraktiviteten ser vi faktiskt att andelen
barnfamiljer är högre här än i stan.
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Vill du delta i vårt politiska arbete och bli medlem i föreningen så finns våra kontaktuppgifter
här nedtill. Politik gör skillnad! - VÄLKOMMEN!
Lena Karlsson Engman, ordförande Obbola socialdemokratiska förening

Från vänster: Peter Olofsson, Elisabeth Lind, Gunnar Viklund, Leif Rolén, Tord Abrahamsson och Lena
Karlsson-Engman. Foto: Patrick Trädgårdh

VILL DU BLI MEDLEM?
Gå in på vår hemsida
www.socialdemokraterna.se/umea
Eller ring partiexpeditionen
Telefon 090-156595

Källor:
 Socialdemokratins egna protokoll och publikationer,
valmanifest, dokumentation från tidigare jubiléer
 Folkrörelsearkivet
 Universitetsbibliotekets arkiv, UmU
 Och cirkeldeltagarnas egna minnesbanker
Ett särskilt tack till:
Leif Rolén som gjort ett gediget arbete med att samla in och
iordningställa underlag.
Tack också till Umeå Arbetarkommun och ABF
Umeåregionen för stöd och ett gott samarbete.

Vi som deltagit i studiecirkeln är:
Anders Maxe

Helen Maxe

Lena Karlsson Engman

Peter Olofsson

Beatrice Årebrand
Bengt Granberg
Gunnar Viklund

Leif Rolén
Leli Åström

Mikael Danielsson
Mona Åström

Thomas Rolén
Timmy Nyberg
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Demonstrera Första Maj 2017!
Årets huvudparoll är:

Svenska modellen ska utvecklas
– inte avvecklas
Huvudtalare i Umeå är:

Susanna Gideonsson,
Förbundsordförande Handels

HOLMSUND- OBBOLA
10.30 Samling Himmelska Fridens torg. Fika
10:45 Torgmöte med appeller
11:30 Bilkortege till Döbelns Park, för anslutning till huvudtåget
UMEÅ
12.00 Samling Döbelns Park
12:15 Vi firar S-föreningarna i Holmsund och Obbola som fyller100 år
12.40 Avgång mot Renmarkstorget
13.00 Tal och appeller
14.00 Fika, Pub Freja
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