
Samhällsinformation från Socialdemokraterna 

Ordförande har ordet: 2019 firar vi 100 år! 

Den 24 februari 1919 bildades Hörnefors 

Socialdemokratiska Förening. Det tycker vi 

Socialdemokrater är fantastiskt. Vid årets 

årsmöte, som lämpligt nog hölls på 

årsdagen, uppmärksammades 100-

årsjubileet med sång, återblickar på de 

första 100 åren i föreningens historia, ett 

intressant anförande av en av 

Västerbottens riksdagsmän Björn Wiechel 

och gott fika. 

 

 

Hörnefors S-förening jobbar oförtrutet vidare med att påverka, att förbättra för människorna i 

Hörnefors kommundel. Några exempel ur närtid är att när vi hörde att Landstinget planerade 

indragning av bussturer längs linje 11 genom Hörnefors samhälle, så agerade föreningens 

styrelse och kunde efter förhandlingar säkerställa att trafiken kommer att vara kvar genom att 

Umeå Kommun och Region Västerbotten samarbetar om trafiken i och med nästa upphandling 

med trafikstart 1 januari 2020. 

I samband med ett medlemsmöte i början av november 2018 så gästades vi av 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg, en av de frågor som togs upp var Norrbyskär. 

Hans tog med sig frågan om att skapa en enhetlig syn från Umeå Kommuns organisation och att 

åtgärda det som akut måste fixas, t.ex gästbryggan på Kalmarn. Fritid, Gata/park och Mark och 

Exploatering har nu fått ett uppdrag att skyndsamt ordna en gemensam skötsel- och 

åtgärdsplan.   Socialdemokraterna i Hörnefors jobbar även aktivt med att få till stånd mera 

lägenhetsbyggnader i Hörnefors. 

Nu stundar EU valet. För oss socialdemokrater är det tydligt att det Europa som Sverige 

behöver inte är det Europa som de högerextrema krafterna försöker skapa.                               
För oss handlar det här valet om att stå upp mot extremhögern att försvara demokratin, 
bekämpa klimathotet och ta fajten för sjysta jobb och villkor. 

För dig som bryr sig om både Sverige och Europas framtid och för dig som värnar våra 

demokratiska rättigheter blir det lika viktigt att rösta i EU-valet   som det är i riksdagsvalet. 

Den 26 maj är det dags för dig och för Sverige att ta ställning 

Nummer 1 Årgång 2019 

Harriet Hedlund och Lars Hammarstedt 



Samhällsinformation från Socialdemokraterna 

På valbar plats 

Erik Bergkvist (s) från Umeå, nu ordförande i 
utvecklingsnämnden inom Region Västerbotten är 
den kandidat från Norrland som verkar ha störst 
möjlighet att komma in i EU-parlamentet.  
Erik Bergkvist bygger sin vision om Europeiska Unionen på 
erfarenheter av det omfattande samarbete mellan Region 
Västerbotten och de regioner i Frankrike, Tyskland, Grekland, 
Polen och Azorerna, som också ligger långt från sina länders 
centralorter och därför har liknande utmaningar som 
Norrland. – Jag vill ha ett EU som underlättar samarbete 
mellan regioner och länder. Det ska leda till att 
levnadsvillkoren förbättras inom alla delar av Europa. Ett 
jämlikt Europa som förstärker allas demokratiska värderingar 
förenas och uträttar storverk i kampen för att rädda klimatet, 
säger Erik Bergkvist. 

 
 

                                                                     
Plats: Kempesalen i Centrumhuset Hornet  
                (f.d. Kommunhuset) 

Tid: Kl. 16:00  

 

Anförande av:  

Helen Pettersson,  

Riksdagsledamot och ledamot i 

Arbetsmarknadsutskottet 

 

 

 

Vi vill bli flera! 

Vår kommundels inflytande på hur politiken i Umeå Kommun 

utformas är beroende av att vi är många medlemmar. 

Bli medlem: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem 

 

 
Foto: Stefan Nykvist 

Välkomna att fira 1:a Maj i Hörnefors! 

Erik Bergkvist, nr 4 på valsedeln 


