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Berghems s-förening

Berghems s- förening bjuder in till öppna möten:
Hur är det att vara ung på Berghem? S-föreningen anordnar
medlemsmöte där SSU Umeås ordförande, Paulina Granberg, bjuds in
och föreningen diskuterar hur det är att vara ung idag.
Mötet är den 25/4 kl.18:30. För mer information kontakta
090-156595.
Paulina Granberg är till höger i bild.

Hur ska universitetsstaden utvecklas? Ett öppet möte där
tjänstemän från kommunen presenterar arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för universitetsområdet. Kom gärna på det öppna
mötet och gör din röst hörd. Läs mer om detta på sidan 2.
Mötet är den 29/5 kl.18:30 i hörsal A, Lindellhallen,
Samhällsvetarhuset, Umeå universitet.
Rapport från årsmötet
Sedan årsmötet den 21/2-2012 utgörs styrelsen av följande personer:
Janet Ågren ordförande, Marie- Louise Nilsson kassör/ledamot, Jari
Prosi, sekreterare/ledamot, Göran Isberg ledamot, Patrik Evelönn,
ledamot, nyval, Yngve Lindqvist ersättare, Erik Carlsson, ersättare,
nyval och Eva Andersson ersättare.
S- föreningen är representerad på representantskapet (partiets högsta
beslutande organ på lokal nivå) genom föreningens två ombud, MarieLouise Nilsson och Jari Prosi. Eva Andersson representerar föreningen
i arbetarekommunens styrelse. I kyrkopolitiska gruppen är föreningen
representerade av Marie-Louise Nilsson, Göran Isberg och Jari Prosi.

Första maj 2012 är en viktig
hållpunkt under våren.
Huvudparollen Kunskap och
arbete bygger Sverige tydliggör
vikten av utbildning och jobb,
samt framtidstro. En politik för fler
jobb och en stark ekonomi skapar
förutsättningar för ett starkt
välfärdssamhälle där fler
människor kan påbörja sin resa till
framgång.

Jari Prosi är föreningens fanbärare
och Första Maj
ansvarig. Plakatmålning sker den
26/4 kl. 18:30 på LO -fackens hus
på V Norrlandsgatan 11 B. Årets
huvudtalare är Gabriel Wikström,
ordförande SSU -förbundet.
12:30 Samling i Döbelnspark
12:45 Avgång mot Rådhustorget
13:00 Tal och appeller
14:00 Fika Pub Freja, Umeå
Folkets Hus

Hur ska universitetsstaden utvecklas?
Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för
universitets- och sjukhusområdet. Synpunkter på planförslaget kan
lämnas fram till 31 maj. I universitets- och sjukhusområdet planeras
investeringar i verksamheter, forskning och avancerad sjukvård. I
området byggs även ett nytt resecenter.
Utvecklingen har lett fram till ett behov att se över området i en
fördjupad översiktsplan. Ambitionen är att skapa utrymme och
förutsättningar för ytterligare tillväxt i området.
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 maj 2012. Mer
information går att läsa på www.umea.se/universitetsstaden.
Med anledning av det anordnar föreningen ett öppet möte.

Det öppna mötet hålls på universitetet i
Samhällsvetarhuset den 29 maj kl.18:30 i Hörsal
A, Lindellhallen. Då kommer tjänstemän från
kommunen med ansvar för Översiktsplanen för
universitets - och sjukhusområdet och
presenterar materialet.

Ny bussterminal och trafiklösning vid NUS
En viktig del i den fördjupade översiktsplanen för universitetsstaden
är ombyggnationen av "stråket". Ett nytt stråk är tänkt att bidra till att
förbättra kopplingen mellan det blivande resecentrat och
universitetsområdet. Det ska bli en attraktiv entré med gång- och
cykelstråk, gator, bussterminal och ambulansinfart mellan Umeå
Östra och univesitets- och sjukhusområdet.
Området ska bli en trygg, tydlig och säker koppling mellan Umeå
Östra och Umeå universitet, samtidigt som sjukhusområdet ska bli
mer tillgängligt och funktionellt. Det ska även bli lättare att hitta.
Ombyggnationen kommer också bidra till utvecklingen av en av
Umeås viktigaste områden för fortsatt utveckling och tillväxt i Umeå.

Arbetet kommer att påbörjas i maj och beräknas vara klart i slutet
av 2012. Under byggtiden kommer arbetsområdet att delvis vara
öppet för trafik. Periodvis kommer gator, gång- och cykelvägar att
stängas av med försämras framkomlighet som följd.
Mer information går att läsa på www.umea.se/nybussterminal.
Med anledning av detta anordnar föreningen ett öppet möte den
13 juni kl. 18:30 på NUS, Labratoriemedicin. Läs mer
på sista sidan.

Ny partiledare och ekonomisk politisk
talesperson!
Stefan Löven är ny partiordförande för Socialdemokraterna.
"Jag är naturligtvis jättestolt och mycket glad över att ha fått det
finaste förtroende som man kan få. Som socialdemokrat så står
jag upp för människors lika värde. Det innebär för mig att vi ska
ha ett samhälle som bygger på alla människors möjlighet att
utveckla sin frihet. Det kräver ett samhälle som är både
solidariskt och rättvist. När jag tittar ut över Sverige idag så ser
jag att vi verkligen behöver en stark socialdemokrati. Det är vi
som har de nya lösningarna på framtiden problem.
Idag är det alltför många människor som går arbetslösa. Det
innebär att många människors förmåga inte tas tillvara. Därför
kommer jag som partiordförande att lägga stor vikt vid en politik
för att skapa fler jobb i Sverige. Jag hoppas och tror att mina
erfarenheter från näringslivet kan bidra i det arbetet.
Jag vet att det nu runt om i landet finns en stor lust att samlas, att
gå vidare, utveckla våra idéer om samhället och att vinna valet
2014. Det kräver hårt arbete, det finns inga enkla lösningar - men
vi kommer att klara det.

Stefan Löfven, partiordförande
för Socialdemokraterna.
Tidigare ordförande för IF Metall,
född i Stockholm men växte upp
som fosterbarn i Ådalen,
Ångermanland. Har jobbat på
Hägglunds i Örnsköldsvik.
Intresserad av globaliseringsfrågor
och har ett brett internationellt
kontaktnät inom politik och
näringsliv.

För att ta tag i utmaningen att skapa ett starkt politiskt alternativ
för fler jobb i Sverige så behöver vi ett starkt lag.
Och det laget är ni. För vi tillsammans, partiets alla medlemmar det är vi som bildar laget. Vi behöver också bli fler än de 100 000
medlemmar vi är idag. Vi ska bli fler medlemmar med olika
bakgrunder. Jag ser fram emot att få träffa er ute på alla aktiviteter
vi ska ha runt om i landet!"
Magdalena Andersson är vald till ny ekonomisk-politisk talesperson
för Socialdemokraterna
"Som nationalekonom och som Socialdemokrat så vet jag att det
inte finns en samlad mängd framgång i ett samhälle som vi kan
distribuera mer eller mindre rättvist. Det är tvärtom så att vi alla
kan nå framgång - i vårt eget liv, utifrån våra egna förutsättningar.
Magdalena Andersson,
Sker det så får vi också ett framgångsrikt samhälle. På så sätt
ekonomisk -politisk talesperson
hänger tillväxt och rättvisa ihop. Det är inte varandras motsatser
utan tvärtom - de föder varandra.
Född i Uppsala, gedigen
ekonomisk utbildning, har tidigare
Jag kommer dra igån arbetet som ekonomisk-politisk talesperson varit överdirektör för Skatteverket,
med full kraft. Sverige behöver mer tillväxtinriktad politik för fler
statssekreterare på
jobb."
Finansdepartementet och
planeringschef på
Socialdemokraterna tar nu hjälp av några av landets främsta ekonomer stadsrådsberedningen.
för att vässa politiken. Bland deltagarna på fyra expertseminarier som
arrangerades under mars månad återfanns tunga namn som Lars
Calmfors och Assar Lindbeck. Mer om seminarieprogrammet går att
läsa på www.socialdemokraterna.se

AKTIVITETER MED BERGHEMS S-FÖRENING !!!
Förändringen av NUSområdet växer fram vilket
bland annat påverkar
kollektivtrafiken. Fredrik
Forsell, kollektivtrafikchef,
Umeå kommunföretag,
berättar om framtidens
kollektivtrafik och hur
planerna ser ut för
Berghemsområdet.

13 juni: öppet möte på
sjuhusområdet med
tema: Vad händer med
NUS-området?

Plats: NUS,kl.18:30.
Labratoriemedicin byggnad
6M, ingång Blodcentralen,
Möteslokal Smörblomman

För att upprätthålla en god
sammanhållning anordnas
ett antal sociala aktiviteter
däribland vårgrillning. I vår
sker grillningen i samband
med våravslutningen den 13
juni .
Anmälan sker till 090 156595,
expen@umesosse.se
eller till ordförande. Samling
efter mötets avslutning.

Sommaravslutningen
och grillning sker i
samband med mötet den
13 juni.

