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Succéturneringen som satte Ersboda i rörelse
Ersboda S-förening anordnade tillsammans med LO, SSU och Unga
Örnar en fotbollsturnering för barn och ungdomar under
allhelgonahelgen, 4 november 2012. Efter två veckors intensiva
förberedelser lockade fotbollscupen 16 lag och hade över 300 unika
besökare. – Vi är mycket stolta över detta arrangemang och vi har
ännu en gång visat vad arbetarrörelsen kan åstadkomma i enad
trupp säger Tobias Ermebring, en av initiativtagarna till cupen.
Idén väcktes när ordförande för Ersboda s-förening, Hammam Al Rabi
och fotbollstränaren Tobias Ermebring, som tidigare också har arbetat
för Unga Örnar, samtalade om att göra något för barn och ungdomar
på Ersboda under höstlovet. – Det finns många barn och ungdomar
på Ersboda som kommer från socio- ekonomiskt ansträngda
förhållanden och inte har möjlighet att exempelvis åka bort under
lovet och därför ville vi ge dessa barn och ungdomar en chans att
göra något kul på hemmaplan, säger Hammam Al Rabi.
Just barnfattigdomen har varit en aktuell fråga på nationell nivå, men
också i synnerhet på lokal nivå och Ersboda S-förening har varit
mycket aktiva i kampen för att utrota barnfattigdomen. Förutom
fotbollscupen har det senaste året anordnats läxhjälp varje torsdag och
dessutom har det inbjudits till öppna möten med förläsare som belyst
barnfattigdomsfrågan.
Under fotbollscupen bjöd Ersboda S-förening tillsammans med de
tidigare nämnda organisationerna på gratis fika under hela cupen och
besökarna fick dessutom chansen att lyssna på arbetarrörelsens olika
inriktningar vid det gemensamma bokbordet som fanns vid hallen där
matcherna spelades.

Förutom ett frenetiskt
matchschema där första matchen
spelades 14 och finalmatchen
spelades 22, så delades det ut
pokaler för bland annat årets
skyttekung, årets tjej, bästa fint
och självklart en pokal till det
segrande laget. Årets Vinnarlag
hette ”Vad heter laget?” efter en
spännande final som bjöd på hela
sex mål. – Att få ge barn och
ungdomar chans att komma
tillbaka till skolan med ett
positivt minne som de kan dela

med sig med i klassrummet gör
mig oerhört inspirerad att
anordna Allhelgonacupen nästa
år också förklarar Tobias
Ermebring. Ett flertal deltagare
och besökare tackade nämnda
initiativtagare med en varm
applåd efter den avslutande
prisutdelningen och hoppades att
fotbollscupen skulle bli ett
återkommande inslag varje år.
Tillsammans gör vi en annan
värld möjlig, avslutar Tobias
Ermebring med att säga.

Framtid(s)partiet i svensk politik
Socialdemokratiska arbetarpartiet har under hösten
presenterat en ny nationell strategiplan som ska ge
uttryck åt partiets övertygelse på Sveriges
framtidsutveckling genom en tydlig och konkret
socialdemokratisk politik. Begrepp som utveckling
och framtidstro är ledorden och socialdemokrater
från gräsrotsnivå till ledande politiker har
tillsammans fått vara med och påverka den
framtagna strategiplanen, samt remissförslaget på
den nya programkommissionen.

framtidens politik, men redan nu har en långsiktig
plan utarbetats med tydliga och konkreta förslag.
Innovationer skall vara i centrum för politiken där
bland annat nystartade företag ska stimuleras för att
klara den internationella konkurrensen. Med
socialdemokratins partiordförande Stefan Löfvén i
spetsen kommer en aktiv näringspolitik för fler jobb
att vara en stridsfråga under lång tid framöver.

Ett samarbete med både fackförbund och Svenskt
Näringsliv är viktigt om massarbetslösheten ska
minska och genom Stefan Löfvéns erfarenhet som
tidigare IF Metall ordförande har vi ett stort försprång
Framtid(s)partiet Socialdemokraterna vill ta sig an de i att skapa en politik för de nya jobben. Både
fackförbund och Svenskt Näringsliv har under det
stora framtidsutmaningarna genom att föra en
konkret och ansvartagande politik som har en tydlig senaste året varit starkt kritiska till
vision i att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och Alliansregeringens mycket tama arbetslinje.
framtidstro. För att nå dit måste det levereras klara
framtidsinriktade reformer för fler jobb. Om detta ska Förutom minskad arbetslöshet har den framtida
strategiplanen ett stort fokus på att förbättra skolan
bli möjligt är det viktigt att samarbetet med både
som fullständigt utarmats av Alliansregeringen. Den
fackförbunden och Svenskt Näringsliv fungerar på
moderatledda regeringen satsar på fler betyg i
ett stimulerande sätt för att på så vis kunna uppnå
tidigare åldrar, RUT-avdrag för läxhjälp, samt
stabil ekonomi och hög välfärd. Långsiktiga mål för
Sverige måste upprättas och då krävs ett ömsesidigt skapandet av A och B lärare.
samarbete mellan de olika parterna i samhället, men
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och
dessutom är det viktigt att betona individens
Skolverket har alla varit mycket kritiska till ett flertal
rättigheter och skyldigheter i samhället.
reformer som implementerats av Alliansregeringen.
Socialdemokraterna är på lärarfackens och
Under våren 2013 kommer partikongressen, det
Skolverkets sida och vill hellre satsa på minskade
högsta beslutande organet för partiet, fastställa
klasser i lågstadiet, en unik
satsning på 110 miljoner för att alla
skolor i Sverige ska kunna
organisera läxhjälp och tydliga
investeringar i
kompetensutveckling för
pedagoger, samt en satsning på
ökad pedagogisk forskning.
Socialdemokraterna är dock inte
nöjda där, utan vill också markera
individens skyldigheter och
rättigheter i samhället genom att
ha en obligatorisk sommarskola för
elever som inte klarar de uppsatta
målen i skolan och dessutom driva
igenom obligatorisk förskola som
innebär att det blir en tioårig
skolplikt.

Förutom en ny strategiplan för den framtida politiken har det
tagits fram riktlinjer för en intern organisationsutveckling,
öppnare organisationskultur ex. för
valberedningsprocesser. Fler ungdomar ska ha chans att
påverka politiken och därför finns nu en målsättning att 25
% på alla listor ska vara under 35 år.

Intervju med Andreas Lundgren:

Cyklister får en gräddfil i trafiken

VALLÖFTE



Den som har provat på att cykla på Ersbodas cykelvägar under många
år vet att det kan vara förunnat med viss risk. Sprickor har mött
cyklisterna där man får vara glad att inte fler gjort sig illa. Men det har
hänt mycket i sommar, där många av cykelvägarna fått en rejäl
ansiktslyftning där man sett ordentliga urgrävningar och isoleringar
som ska stå emot när kälen sätter in sin fram på vårkanten.

"Vi vill ha en klimatsmart
stadsdel med god kollektivtrafik
och vi ska driva frågan att
cykelstråken ska rustas upp där
cyklister och gående kan känna
sig trygga och säkra"

Socialdemokraterna på Ersboda har påtalat bristerna i de kommunala
arbetet och i det senaste valprogrammet för Ersboda området lyfte
man fram behovet av upprustning av cykelvägarna i området. Med den
ökade biltrafiken på Ersboda handelsområde är det av stor vikt att man
inte ser cyklisterna som ett bihang till annan trafik. Det är bra att
kommunen ger cyklarna en tyngre dignitet när trafiken planeras och
resurserna prioriteras.

Se vad som har hänt i texten intill.

Umeå är lyckligt lottade med många mil av cykelbanor det måste bli en
politisk prioritering vid planering av infrastruktur där cykel blir en del av
kollektivtrafiken i pendlingen till och från jobben.

Bild av Andreas Lundgren,
2:e vice ordf tekniska nämnden och
gruppledare för S i Tekniska nämnden

VALLÖFTE



"Handel är en stor och viktigt aktör på Ersboda. Vi vill att
kommunen färdigställer markområden vid Illervägen genom
att markbereda och färdigställa området för ny handel."

Nya jobb har skapats inom handeln
bl.a. har Svenska Hem,
Net On Net, samt Barnes Hus
etablerat sig i området.

Läs vad som har hänt till höger.

Dörrknackning på Ersboda

Tre punkter för Ersboda:

Vi har genomfört en dialog med boende på Östra Ersboda för att
utveckla Ersboda, där vår stadsdel kan utvecklas genom det arbete
och engagemang som de boende bidrar med. I dialogprogrammet
diskuterade vi olika frågor för Ersboda.

1. Trygghet på Ersboda
Polisens arbete med kontaktpoliser
bör synliggörs bättre.

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. Vi vill nu ta chansen att presentera vad vi har uppfattat som
viktigt för dig och dina grannar. Det här vill vi göra på Ersboda:
- Vi vill se satsningar på ett rent, snyggt och tryggt Ersboda, samt en
utveckling av läxhjälpen för våra ungdomar så att de klarar skolan med
fullständiga betyg. Dagens och framtidens arbetsmarknad kräver att
skolsystemet aktiveras i livets olika skeenden, därför behövs bland
annat fler platser vid KomVux, säger Hammam Al Rabi.

2. Familje- och hälsocentralen
Utveckla familje- och hälsocentralen
då tillgången till stöd och psykologhjälp är viktig för att barn, unga, men
även vuxna får stöd efter behov.
3. Läxhjälp
Likvärdiga förutsättningar i skolan
genom satsningar på mindre
barngrupper,läxhjälp och studiestugor.
Lärartätheten och lärarnas
arbetsbelastning bör också ses över.

AKTIVITETER MED ERSBODA S-FÖRENING !!!
Årsmöte med sföreningen
i februari 2013!

Julgransplundring
13 januari
Östra Ersbodaskolan
kl. 14:00

S-föreningen önskar alla

Internationell dag den
23 mars 2013
Ersboda Folkets Hus

Ersbodabor

Gott Nytt
År!

