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Ordförande har ordet
Vintern närmar sig men än så länge fattas snön. Metrologer spår att
denna vinter ska bli varmare än normalt. Om vi studerar arbetsmarknaden så är det betydligt kallare där med kraftigt ökade varsel,
framför allt inom industrin.
Experterna som spår konjunkturer och utvecklingen av den redan höga
arbetslösheten tror inte på någon varm vinter, utan kylan kommer öka
under hela 2013.
Däremot är vår regering mycket positivt och spår tropisk sommar ända
fram till 2016, trots att både Riksbanken och Konjunkturinstitutet gör en
betydligt dystrare bedömning.

INNEHÅLL I DETTA NR
Ordföranden har ordet
Socialdemokraternas
dialogprogram för Röbäck
Vår motion för avveckling av
kärnkraften.
Öppet möte i Stöcke om skolan

Hittills har Reinfeldt inte hållit sitt löfte från sommaren 2006 då han
lovade att xa jobben och det har nu gått sex år med borgarna i spetsen.

Information om vår
genomförda dörrknackning.
(Dialogprogram)

Vad kan då Socialdemokraterna erbjuda? Vi erbjuder ett

Regeringen nedmonterar
välfärden m.m.

(Se stapeldiagrammet på nästa sida.)

framtidsalternativ inom svensk politik.
Kortfattat står vi för detta:

• Vi är övertygade om att framtiden kan bli ljusare för alla – om vi samarbetar, gör rätt prioriteringar och tar itu med dagens samhällsproblem.
• Fler jobb och bättre skola ger frihet och stärker Sverige. Det är en
förutsättning för välfärd med hög kvalitet.
• Vi tänker långsiktigt och prioriterar att stärka svensk konkurrenskraft.
• Det Sverige ska konkurrera med är hög kompetens.
• Vi samlar goda idéer och arbetar framtidsinriktat för att få fram
långsiktigt hållbara reformer.

Ordförande: Kennet Bergqvist Foto: Jörgen Boström
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projekt med våra systerpartier
Sverige behöver helt enkelt en regering som xar jobben och sittande i andra länder.
regeringen klarar bevisligen inte av det.

Ett socialdemokratiskt alternativ är det enda alternativet för framtiden.

Vi vet att vårt engagemang gör
skillnad.

Bild Arbetslösheten, prognos

I år 2012 ska arbetslösheten enligt Riksbanken
bli 7,7 % mot 7,6 % enligt Borg.
Det betyder att arbetslösheten valåret 2014
enligt Riksbanken 7,5 %, enligt Borg 6,8 %
mot 7,0 procent valåret 2006.

Ett inlägg i debatten om
allians regeringens tidigare
tankar
om
att
“Höja
pensionsåldern”
Ofciell pensionsålder och faktiskt,
genomsnittlig avgångsålder från
arbetslivet i Europa under 2005
Land

Socialdemokraternas dialogprogram för Röbäck
Vi vill börja med att tacka för dina synpunkter! Vi har bett om din hjälp
för att utveckla Röbäck, vår stadsdel kan utvecklas genom det arbete
och engagemang som de boende bidrar med. I detta dialogprogram
diskuterar vi olika frågor för Röbäck.

Pensionsålder

Island
67
Norge
67
Irland
66
Sverige
65
Portugal
65
Storbritannien 65
Schweiz
65
Spanien
65
Finland
65
Nederländerna 65
Belgien
65
Österrike
65
Italien
65
Luxemburg
65
Danmark
65
Tyskland
65
Frankrike
62
Grekland
58

Avgångsålder

66,3
63,1
64,1
63,7
63,1
62,6
62,5
62,4
61,7
61,5
60,6
59,8
59,7
59,4
60,9
61,3
58,8
61,7

Hur många arbetare i LO facken
orkar arbeta till sextiofem år idag?

Det är många som har tagit chansen att tycka till i de frågor som är
aktuella och viktiga för framtiden. Vi socialdemokrater lyssnar och tar
till oss och vill nu ta chansen att presentera vad vi har uppfattat som
viktigt för dig och dina grannar.
Det här vill vi göra:
- Vi vill se säkrare traksituation för oskyddade trakanter genom att
utveckla cykel och gångstråk i Röbäck.
- Vi vill också förbättra miljön genom att minska bilberoendet och därför
fortsätta se över kollektivtrak möjligheterna till och från Röbäck
Bussförbindelser i Röbäck
Vi vill fortsätta se över bussförbindelserna till Röbäck så att turer nns
när behovet är som störst. Det ska vara möjligt att bo i Röbäck utan
att vara beroende av bil.
Traksituationen i Röbäck
Vi vill göra traksituationen framför
allt för oskyddade trakanter
säkrare. En översyn av cykel och
gångstråken bör göras, men även
för motorfordon.
Uppgradera Röbäcks
grönområden
Röbäck har många na grön och
friluftområden, samt kulturhistoriska platser värda att besöka. Dessa
behöver uppmärksammas bättre för såväl Röbäcksbor som Umeåborna
i allmänhet.
Det här är bara några frågor av de som s-föreningen kommer att
driva.

- Svenska pensionärer och arbetslösa
är de enda i välden som betalar
högre skatt än de som arbetar.
- Pensionärernas köpkraft minskar
genom nedräknade pensioner två år
i rad.

Vår motion blev antagen
Vi Socialdemokraterna i Röbäck - Stöcksjö har
lämnat in en motion mot kärnkraften som vi anser
är ett hot mot miljö och allt liv på vår planet. Vi
har några olyckor i färskt minne, där kärnkraften
varit inblandad.
Motionen är antagen av Umeå arbetarekommuns
repskap och skickas nu vidare till Socialdemokraternas partikongress som äger rum i april 2013.
Vår motion kan du se nedan.

Motverka kärnkraften och lös
uppvärmningsfrågan
Då Sverige senast byggde kärnreaktorer var argumentationen att en elbrist skulle äventyra jobben.
Samma argumentation används fortfarande.
Konsekvensen av de reaktorer som sattes i drift på
80-talet blev att vi ck ett gigantiskt elöverskott och
det lider vi fortfarande av. Elöverskottet gjorde att vi
började värma våra bostäder med el.
Detta resulterade i att hälften av landets bostäder
är eluppvärmda och byggbranschen har fortfarande
inte hämtat sig utan producerar byggnader utan
fokus på energieffektivisering.
Idag börjar vi se exempel på ett mer energisnålt
byggande - vilket skulle motverkas om fokuset yttades från alternativa uppvärmningssystem till att
istället bygga nya kärnkraftverk.
Sveriges problem är inte tillgången till el - problemet
är att under vintermånaderna nå full effekt av de
energislag som behövs för att värma våra bostäder
och samtidigt förse industrin med el. Genom att
hitta alternativ till elen för just uppvärmning av våra
bostäder kan uppemot 40 % av landets elförbrukning
sparas - då behövs ingen kärnkraft.
Vi måste helt enkelt sluta värma våra hus med el och
i stället arbeta på att hitta andra lösningar.
Varje investerad krona i kärnkraft motverkar detta
arbete och yttar fokus från att sluta slösa energi
och att nna vägar till mer hållbara och långsiktiga
energilösningar.

GOD JUL
ÖNSKAR VI I STYRELSEN FÖR
SOCIALDEMOKRATISKA
FÖRENINGEN I
RÖBÄCK - STÖCKSJÖ
Öppet möte om skolan i Stöcke
Vi i Socialdemokratiska föreningen Röbäck - Stöcksjö
bjöd in barnföräldrar i Stöcke, till ett öppet möte om
skolan i Stöcke den 21 november 2012 kl 18.30.
Det med anledning av att beslut har tagits av kommunledningen i Umeå, att skolan kommer att byggas
ut så att man kommer till rätta med problemen
av karaktären, trångboddhet och slitna och inte
ändamålsenliga lokaler.
Både skola och förskola har brottats med
trångboddhet en längre tid. Trångboddhet och provisorium som baracker har varit ett signum för skolan
i Stöcke och nu har man äntligen fått klartecken om
att bygga ut skolan.
Det öppna mötet hade vi förberett med att dela ut
fyra hundra ygblad, afscherat på fyra olika platser
i god tid.
Medverkande
var
Margareta
Rönngren
som är ordförande i
För och Grundskolenämnden,
Margareta
kunde svara på många
frågor om skolan, en
del frågor var av teknisk
karaktär varför det var
svårt att svara på rak
arm.

Foto: Margareta Rönngren, Umeå Kommun

Detta på grund av att planeringsstadiet har inletts,
några markfrågor är inte lösta osv. Men lovade att
återkomma med en ny mötestid där även personal
från Tekniska Kontoret i Umeå Kommun skulle kunna
delta, för att räta ut en del frågetecken.

Sverige ska inte ledas in i ett förnyat
kärnkraftberoende utan istället bör kärnkraften
avvecklas i samförstånd och att vi istället satsar på
att lösa uppvärmningsfrågan samt satsar på företag,
tjänster och produkter som stödjer ett långsiktigt
hållbart samhälle.

Vi i Socialdemokratiska Föreningen i Röbäck Stöcksjö, hade även kokat kaffe och bakat kanelbullar för etthundra personer, som vi trodde var intresserade av information kring skolan, men det kom
bara elva personer från Stöcke som var intresserad.

Vi vill därför att kongressen beslutar:

Men dessa personer var desto mer intresserade av
informationen och Margareta hade fullt upp med att
besvara frågorna.

- Att arbeta för
av kärnkraft.
- Att arbeta för
kärnkraft.
- Att arbeta för
alternativ till el

att Sverige ska motverka allt bruk
att Sverige inte investerar i

att mer resurser satsas på att hitta
för uppvärmning av bostäder.

Med vi tre från föreningen, Margareta och Stöcke föräldrarna så var vi femton, så det blev en massa
bullar och kaffe för oss den kvällen.

Regeringen nedmonterar välfärden
Uttalande antaget på Socialdemokraterna i Västerbottens
distriktsårskonferens 2012-04-01
Det är regeringen som bestämmer över den statliga skatten och över
pengarna till kommuner och landsting.
Men högeralliansen har under sin regeringstid valt att sänka skatten
och tvingar därmed fram nedskärningar i vården. Effekten av det ser vi
nu i kommunerna och landstinget i Västerbotten. (Dorotea, Åsele.)
I retoriken vill alliansföreträdare få det att låta som att regeringen ger
mer pengar än någonsin. Men det är en förrädisk bild. Statsstöden
följer inte inationen och möter inte volym- och kostnadsökningen.
Det gör att era kommuner och landsting, inte bara i Västerbotten, går
en svår ekonomisk tid till mötes.
Vi socialdemokrater i Västerbotten är oroade över utvecklingen. Minskade statsstöd drabbar både kommunerna och landstinget.
Samtidigt vältrar regeringen över ökade kostnader för bland annat
arbetslöshet, utförsäkringar och sjukvård.
I kommun och landsting är skatten densamma oavsett hur mycket du
tjänar. Den statliga skatten är däremot progressiv och står för en viktig
omfördelning i samhället.
En eventuell skattehöjning anser vi i första hand ska genomföras på
statsnivå. Det är enda sättet att få en progressiv skatt där man betalar
skatt efter bärkraft.

Hjälp din ungdom att stå
emot drogerna!
Cannabisbruket bland unga
i Umeå ökar oroväckande
snabbt. Många ungdomar
experimenterar också med
rökmixar och andra droger
som går att köpa via internet. Ett annat orosmoment
är den liberala attityd som
många har till droger.
Källa: dintonaring.se/

Julavslutning
med Teg, Böleäng och
Röbäcks S-föreningar.
Vi bjuder på julgröt och skinksmörgås.
Onsdagen den 5 dec
kl 18:30
Socialdemokraternas expedition, Umestan hus nr 4.

Om kommunerna och landstinget behöver täcka upp med
skattehöjningar, på grund av minskade statsbidrag, närmar vi oss ett
system med platt skatt.

Alliansregeringen har varit
duktig på att betona att alla
ska jobba, men inte på att
skapa nya arbetstillfällen.

Det slår hårdare mot låginkomsttagare och undergräver den generella
välfärden.

Vår jobbpolitik bygger på tre
ben:

Högeralliansens prioriteringar visar tydligt att de inte tar ansvar för
välfärden när den istället väljer ansvarslösa skattesänkningar och
frysta statsbidrag.

1. Stabila statsnanser.

Den som värnar en jämlik och solidariskt fördelad välfärd bör också ta
ansvar för att nansiera den.
Vi Socialdemokrater vill bättre än högeralliansen. Vi vill ha ett samhälle
där alla människors behov tillgodoses oavsett storleken på plånboken.
Uttalandet är antaget på Socialdemokraterna i Västerbottens
partidistriktskongress

2.
En
aktiv
politik
för
företagande och innovationer
så att förutsättningar för er
jobb skapas.
3.
En
utbildningsoch
arbetsmarknadspolitik så att
människor kan ta de jobb som
nns och som kommer.

Gå med i socialdemokraterna om du delar du våra värderingar:
-

Vill du att Socialdemokraterna ska ta över regeringsmakten i Sverige?
Tror på solidaritet, rättvisa och jämlikhet och tycker att alla människor ska behandlas lika?
Vill du påverka den socialdemokratiska politiken?
Vill du ta del av informationen till våra medlemmar?
Ja då ska Du bli medlem!

Du kan bli medlem och betala direkt! SMS:a S <personnummer> till 72105 /S ååmmddxxxx, kostnad 100 kr

