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Ordförande Harriet Hedlund har ordet:
Efter en mycket turbulent tid i och omkring vårt parti, har lugnet
infunnit sig.
Vår nye partiledare Stefan Löfven kan nu tillsammans med
partiledning och medlemmar runt om i landet prata om den
socialdemokratiska politikens innehåll. Intresset för vår politik
avspeglar sig också i opinionsmätningarna, de går rejält uppåt.
Nu ska vi berätta vad vi socialdemokrater vill och hur vi ska nå dit.
En av de viktigaste frågorna är fler jobb. Ungdomsarbetslösheten biter sig fast och det måste göras
något för att bryta den. I Umeå kommun har vi avsatt 80 miljoner till en arbetslöshetsfond, för att ge
våra unga en chans att komma ut i arbete. Totalt kommer ca 800 unga människor ges möjlighet till
jobb i kommunens verksamheter under mandatperioden.
I Umeå kommun har vi även fattat beslut om en social investeringsfond, 120 miljoner, som
bl a ska bidra till att ge alla medborgare i Umeå kommun goda uppväxtvillkor.
Det kommer att synas att socialdemokratisk politik gör skillnad. Vi ser dessa satsningar som en
investering både för individen och samhället.
Rätten till utbildning och möjligheten att få arbete är en avgörande fråga för framtidstro och
utveckling av vårt samhälle.

1 Maj 2012
Firande av Första Maj Kommunkontoret i Hörnefors kl 18.00

Anförande av
Landstingsstyrelsens ordförande
Landstingsrådet
Peter Olofsson
Trevlig musik underhållning samt Gott fika
Välkomna.

Årsmöte
S-föreningens årsmöte hölls den 23 februari. Ordf
i nämnden för Folkhälsa och Primärvård i Umeå
regionen Harriet Hedlund beskrev den besvärliga
ekonomiska situation som Landstinget befinner
sig och som har resulterat i att besparingar och
effektiviseringar inom vården nu sker, med
påverkan på vården på många håll i länet.
Åtgärderna görs för att också kunna satsa på nya
vårdmetoder och behandlingar. Efter sedvanliga årsmötesval ser den nya styrelsen ut så här:
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Studieorg.
Ersättare

Harriet Hedlund
Ingrid Gustafsson
Per-Erik Evaldsson
Lena Jonsson
Yngve Granberg
Margaretha Kohlström
Ingela Wallrud
Stefan Hagström
Lars Hammarstedt
Karin Lindh

Revisorer

Gunnar Dahlberg
Gunilla Lundgren
Revisorsersättare Bo Sjöstedt
Pensionärsombud Bertil Forsgren
Bo Sjöstedt
Dag Åström

…………och detta har också hänt hittills under 2012
Kommundelen
29 januari 2012 hade s-grupperna i Kommundelarna Hörnefors,
Holmsund/Obbola och Sävar ett gemensamt möte i Hörnefors.
Tillsammans diskuterades kommunens nya tjänstemannaorganisation med Lennart Holmlund (Kommunstyrelse ordf) och
Christer Lindvall (Ordf Personalutskottet). Vad betyder detta för
Kommundelarna.
Bruksdagen
24 mars 2012 genomfördes den traditionella Bruksdagen med
korvgrillning. Ett 40-tal hungriga medlemmar och
sympatisörer mötte upp och lät sig väl smaka av grillad korv
och varma mackor.

Studiecirkeln Vårt gemensamma ansvar som behandlar vård- och omsorgsfrågor,
Äldre och ungas hälsa har kommit igång.
Det finns fortfarande möjlighet att ansluta och diskutera detta viktiga och aktuella ämne. Cirkeln
kommer att fortsätta under hösten 2012.
Cirkelledare: Harriet Hedlund, anmäl intresse på harriet.hedlund@vll.se

Hörnefors Församling är med i ett viktigt projekt
Hörnefors och Holmsunds församlingar driver ett projekt i samverkan som heter ”Tillväxt i kyrkan inspiration till volontärarbete” och har som syfte att förändra de anställdas traditionella arbetsroller
i riktning mot att möjliggöra delaktighet och volontärarbete sam att skapa hållbara strukturer för
delaktighet. Projektet skall pågå hela 2012.
Bakgrund till projektet är att efter kyrkan skiljts från staten har vår situation förändrats. Vi har
tvingats reflektera över vår roll som kyrka och kommit fram till att vi behöver göra kyrkan till en
angelägenhet för alla församlingsmedlemmar.
Vi tror att människor vill engagera sig och mår bra av att engagera
sig. Att höja graden av frivilliga i ett utvecklat ideellt engagemang är
nästan hur stort som helst. Det som sätter gränser är framför allt
församlingens förmåga att visa på och erbjuda meningsfulla
uppdrag. Det är att svara mot en drivkraft som det flesta människor
bär inom sig. Ur församlingens synvinkel är det inte i första hand en
resursfråga, det är en fråga om öppenhet, delaktighet och kvalité i
församlingsarbetet. Här gäller det att ha mod och kraft att avveckla
det som inte fungerar för att skapa utrymme för att utveckla det
som är fungerande. Att vara sedd, behövd, efterfrågad är en grund
Lars Hammarstedt
Ledamot av Hörnefors Kyrkofullmäktige
för det goda livet.
och Ordförande i Kyrkorådet samt
Personligen tror jag att den viktigaste utvecklingspotentialen för
Ordförande i Stiftelsen Hörnefors Bruk
Hörnefors Församling är att på nytt, tydligare och mer strukturerat
sätt fråga efter församlingsmedlemmarnas önskan om delaktighet
och engagemang.
Samverkan med Holmsunds Församling fungerar mycket bra. Vi är två lika församlingar även om
Hörnefors är betydligt mindre. Vi är båda industrisamhällen med lika struktur.
Avslutar med en uppmaning till Hörneforsborna: Vill du bli delaktig i församlingsarbetet så är du
välkommen med det du vill göra. Du kan kontakta kyrkoherden eller undertecknad.

Kulturbyggen i Hörnefors renoveras
Stiftelsen Hörnefors Bruk som äger och ansvarar för skötseln av de
gamla kulturhistoriska byggnaderna, Brukskyrkan, Statarlängan och
Sädesmagasinet, har gjort en utredning och beslutat om underhåll av
Statarlängan och Sädesmagasinet.
Statarlängan fungerar under sommarmånaderna som vandrarhem och
drivs av några ideella äldre hörneforsbor vilket innebär ett
öppethållande under ca 12-15 veckor med ett stort antal besökare.
Utan denna insats skulle byggnaderna sakta men säkert förfalla.
Brukskyrkan används under sommaren av Hörnefors Församling. Sädesmagasinet använts under
sommaren av Konstföreningen som anordnar visning av konst och andra uppskattade aktiviteter.
Brukskyrkan som uppfördes år 1796 och invigdes år 1797, den byggdes ut år 1818-1819. Så sent som
år 2008 målades kyrkan om och taket fick en ny omläggning. Under försommaren 2012 skall nu
Statarlängan och Sädesmagasinet få sin ansiktslyftning. Detta kommer ekonomiskt att klaras av
genom att kulturhistoriska bidrag erhålls från länsstyrelsen samt bidrag från Umeå Kommun.
Åtgärder som kommer att utföras är utbyte av rötskadat trä samt ommålning av båda huskropparna.
Styrelsen för Hörnefors Bruk skulle ställa sig positiv till om någon eldsjäl i Hörnefors kunde öppna ett
”SOMMARCAFÈ på bruksområdet. Hör utav er till undertecknad

Ung i föreningen
Hej
Mitt namn är Stefan Hagström, är 31 år och uppvuxen i Sörmjöle. Nyligen flyttade jag till Hörnefors
med sambo, ett barn och hund.
Jag intresserade mig i politik genom mitt arbete på Volvo Lastvagnar, där jag arbetade i drygt 9 år.
Jag blev, liksom alla andra medlemmar erbjuden att gå en facklig grundutbildning, där vi fick veta
vad medlemsavgifterna går till, vad facket är och gör. En fantastiskt bra utbildning för mig som då
inte hade en aning, som var en smula skeptisk. Bilden blev en helt annan med den kunskapen.
Det talades inte politik under denna utbildning, men lagar och
avtal och gemensamma intressen. Snabbt insåg jag att lagar sätts
av politiken, som sedan påverkade mitt arbete genom arbetstider
och semester. Samma sak med forskningen kring arbetsmiljö och
innovationer, som sedan ger arbetstillfällen eller förhindrar
arbetsskador. Sedan vård och omsorg för de som skadar sig eller
behöver barnpassning på kvällstid p.g.a. skiftarbete och delade
pass, om dessa skulle omfatta oss alla eller om privata lösningar
skulle ge välbeställda bättre vård och omsorg, genom att urholka
det offentliga.
Listan växte sig allt längre där politiken påverkar min vardag, vi
berörs av politiska beslut varje dag, i dygnets alla timmar.
En dag tog jag ett aktivt beslut, jag ville vara med och påverka min
och mina medmänniskors situation i samhället, sträva efter
jämlikhet och alla människors lika värde.
Socialdemokraterna var därför partiet för mig.
/
Stefan Hagström

Ta ställning för dina värderingar Du också BLI MEDLEM!

