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Socialdemokratisk strandflagga framför Kulturväven vid älven. 

Foto: Jörgen Boström/umefoto.se

Vad gör ett kommunalråd?
Har du också undrat vad man gör som
kommunalråd? Häng
med våra kommunalråd Hans Lindberg och
Margareta Rönngren
för en dag!

Hans:

Jag stiger upp: 06.00
08.00: Sitter i möte eller är
redan inne i det 2:a mötet
för dagen.
10.00 Ordf. i kommunstyrelsen arbetsutskott.
12.00: Lunch och telefonintervjuer med media utifrån
arbetsutskottets möte.
14.00:Sitter ordf. i Näringsliv
och planeringsutskottet
16.00:Håller på att avsluta
NP mötet.
18:00: Sista telefonintervjuerna från dagens möte är
avslutade.
20.00: Skriver en blogg om
vad som hänt under dagen
eller vad som ska ske nästa
dag. Ringa andra politiska
partier inför kommande
möten och beslut.
22.00: Stämmer av med vår
politiska sekreterare om vad
som hänt och vad som ska
ske resten av veckan.
Jag går och lägger mig:
Senast 23.00.

Margareta:

Jag stiger upp: Väckaren
ringer strax efter halva sex,
innan jag går upp gör jag enkla
yogaövningar i sängen, det

hjälper en något stel kropp. Jag
tycker om att ha god tid på mig
så frukosten intas med te och
mackor och tidningsläsning
samtidigt som jag lyssnar på
Morgon i P1.
7.30: Går iväg till stadshuset,
mycket skönt med en
promenad på morgonen, jag
behöver mycket ljus.
08.00: Kommer till stadshuset
och tar min första kopp kaffe,
sedan beredningsmöte med
övriga kommunalråden inför
veckans och kommande veckors möten och andra frågor
som är aktuella.
10.00: Tar en promenad till
Bildmuseet där jag ska vara
med på mitt första styrelsemöte som ledamot, mycket
intressant!
12.00: Äter lunch på
restaurangen på området i min
ensamhet, hinner kolla igenom
mailen i min telefon och titta
på den vackra utsikten över
älven.
14.00: Nu har jag promenerat
till församlingsgården för ett
seminarium med civilsamhället

och två hjälporganisationer
som arbetar med att stärka
utsatta romer i Rumänien, det
är Hoppets stjärna och Hjärta
till Hjärta. Seminariet är ett
samarbete mellan kommunen
och kyrkan, en del i vår överenskommelse för att hjälpa utsatta EU-medborgare. Jag kan
konstatera att det görs otroligt
mycket bra i samarbete med
rumänska organisationer, även
rumänska staten har förändrat
sitt arbete med frågan. Det
finns hopp!
17.00: Tar jag bussen hem, tillräckligt med promenader idag.
18:00: Äter middag själv, kan
vara ganska skönt ibland.
Lyssnar på radio.
20.00: Tittar på TV och kollar
mejl och annat samtidigt, har
bestämt mig för att sluta med
det men det är svårt. Arbete
och fritid flyter alltid ihop.
22.00: Hänger tvätt och gör
mig färdig för en skön vila
Jag går och lägger mig: ca
22.30, läser en stund och sen är
det god natt!

Fakta

Jag heter: Hans Lindberg
Jag är: Kommunstyrelsens ordförande
Politisk hjärtefråga: Utveckla välfärden
skola, vård, omsorg, fritid och kultur. Jag
anser även att bostad är en social rättighet
och därför måste vi bygga mer bostäder.
Just nu läser jag: Ingvar Carlssons bok
om hans tid i politiken.

Jag heter: Margareta Rönngren
Jag är: Kommunalråd, 2:e vice ordförande
i Kommunstyrelsen
Politisk hjärtefråga: Bygga det jämlika och
jämställda samhället där alla är välkomna
som de är.
Just nu läser jag: Jag har just läst ut ”Ljuset vi inte ser” av Anthony Doerr.

Hejsan
Theodor!
Hej Theodor! Du är ju medlem i centrala stans S-förening och dessutom nybliven
ordförande för SSU Umeå!
Hur känns det?
Det känns superroligt men
även lite läskigt! Jag har stora
skor att fylla, men har en bra
styrelse så det här kommer gå
jättebra!
SSU Umeå är ju känd i
arbetarekommunen för sin
gedigna verksamhet. Vad
tror du att Centrala stans
S-förening kan lära av SSU?
2017 borde alla S-föreningar ha
Facebook-grupper där uppdateringar om respektive förenings verksamhet läggs upp.
SSU Umeå har en tradition av
kontinuerliga onsdagsmöten,
vilket är eftersträvansvärt men
samtidigt tufft att uppnå. Om
jag skulle ge ett tips så skulle
det vara att involvera medlemmar i verksamheten och inte
vara rädda att låta dem anordna
möten, aktiviteter osv.
Vilka politiska frågor tror du
kommer vara de viktigaste

under året?
Just nu följer jag som många
andra inrikespolitiken i USA
och hela ”Trump-situationen”.
Även migrationsfrågan lär bli
mer aktuell i och med det.
Helst ser jag det här året som
året då Socialdemokraterna sätter stop för vinstuttag i välfärden. Jag är glad över att S mer
och mer markerar för att det
ska bli verklighet. SSU driver
just nu en kampanj om att stoppa vinstjakten i skolan!
Många säger att politik är
tråkigt och ointressant. Vad
skulle du säga för att få dem
att ändra sig?
När vi har verksamhetsplane-

ring frågar jag mig själv vilka
studiecirklar jag vill ha och vilja
kampanjer jag vill driva. Politik
är vad man gör det till!
Slutligen, om man vill, förutom att vara med i Socialdemokraterna och Centrala
stans S-förening, är mellan
13-30 år och vill gå med i
SSU, hur gör man?
Lättast är att smsa SSU[mellanslag]betala[mellanslag]
personnummer till 72456 eller
swisha 20 kr. till 123 355 88 55
och skriva ditt personnummer
i meddelanderutan! Det kostar
bara 20 kronor!

Ordförande har ordet
För oss som bor och vistas i
de centrala delarna av staden
har byggkranar tillsyns blivit en
permanent del av skylinen. Det
gamla Umeå håller på försvinna
och en ny stadskärna håller på
att bildas.
Vi socialdemokrater har länge
haft en vision om en växande
stad som ska förtätas. Umeå
Kommuns mål - att ha 200 000
invånare år 2050 håller på infrias med stadigt ökande befolkning år för år. Det går bra för
Umeå, tack vare en stabil och
modig kommunledning.
Det går också bra för Sverige.
Arbetslösheten sjunker, ekonomin är starkare än prognoserna
och krisernas tid verkar förbi
för den här gången. Det var

bara två år sedan vi hade regeringskris med hot om nyval och
ett år sedan media larmade om
flyktingkris.
Med en socialdemokratisk politik i riksdag, landsting och kommun går det bra.
När vi socialdemokrater håller rodret i kommun, landsting
och riksdag ställs allt i sin ordning bit för bit. Vi har långt
kvar, men visst känns det som
att det går bra nu.
Däremot kan vi inte säga detsamma om världspolitiken. Vi
är nog många som oroar oss för
hur det kommer gå med Donald
Trump som president i USA eller Brexit i Storbritannien. Men
för att citera en svensk-amerikansk fackföreningsaktivist,

Joe Hill, - sörj inte, organisera
er! Välkomna att gå med i centrala stans S-förening!
Kerstin Rörsch
Ordförande

Det här är vårens aktiviteter:
Klipp ut och spara!
Kl. 18.30-21.00 om inget annat nämns.

2/2 Tema: Byggande och planering – vad är på gång i Umeå
just nu? Med Mikael Berglund,
ordförande byggnadsnämnden.
Plats: ABF.
9/2 Tema: En meningsfull fritid för alla! Diskutera fritidsfrågor med Socialdemokraterna i fritidsnämnden. Med Ari
Leinonen, ordförande fritidsnämnden. Plats: ABF.
16/2 Socialdemokratiskt idéforum. Tema: Sociala medier,
rasism och motstånd. Gäst:
Henrik Johansson, grundare av
”Inte rasist men...” Plats: Umeå
Folkets hus
23/2 Tema: Med orden som
barrikad! Så skriver du politiskt.

Med Linda Westerlind, politisk
chefredaktör Folkbladet Västerbotten. Plats: ABF.
2/3 Tema: Aktuella frågor i
landstinget. Med Peter Olofsson, landstingsråd. ABF.
9/3 Tema: Aktuella frågor
inom äldreomsorgen. Med Janet Ågren, ordförande äldrenämnden. Plats: ABF.
16/3 Tema: Folkhälsa och primärvård. Med Harriet Hedlund. Plats: ABF.
23/3 Tema: Brottsförebyggande arbete. Med Centrala stans
S-förening. Plats: ABF
30/3 Tema: Aktuella frågor
inom tekniska nämnden område som gator, parker mm. Med
Lena Karlsson Engman, ordförande Tekniska nämnden. Plats:

ABF.
6/4 Tema: Aktuella frågor
inom för och grundskolan.
Med Moa Brydsten, ordförande
för och grundskolenämnden.
Plats: ABF.
20/4 Tema: Aktuella frågor
inom individ och familjenämndens område. Med: Andreas
Lundgren, ordförande individ
och familjenämnden. Plats:
ABF.
27/4 Tema: Plakatmålning inför första maj! Plats: ABF.
12/5 Vi delar ut kaffe i centrum! 11.30-13.00.
11/6 Stadsvandring i centrum
14.00-16.00. Plats: Samling
Rådhustorget.
Mer info: www.umesosse.se

