
 

Öppet möte gav intressanta diskussioner 

Torsdag den 14 februari höll 
Ålidhems och Sofiehems 
Socialdemokratiska förening 
ett öppet möte på 
Fritidsbanken, Ålidhems 
centrum, på temat ” Är du 
trygg på Ålidhem?” Kerstin 
Rörsch från Umeå BRÅ samt 
Christer Thomasson från 
Fritidsbanken höll föredrag 
om situationen i Umeå i 
allmänhet och på Ålidhem i 
synnerhet. Deltagarna var ivriga med frågor till de båda och kvällen gav nya insikter. 

Några viktiga datum i maj 

Onsdag 1:a maj 
Ålidhems centrum. appeller och 
demonstrationståg 
Centrala Umeå, appeller och tal av 
statsminister Stefan Löfven 

Onsdag 8 maj 
Förtidsröstning för EU-valet startar 

Söndag 26 maj 
EU-valet 

Under våren  
kommer föreningen att hålla en 
studiecirkel på temat Europas vägval, fyra 
söndagar, 5/5, 12/5, 19/5 och 26/5. 

Om du är intresserad att vara med, 
kontakta oss via ordförande Kerstin 
Granberg Lundgren 
(k.granberglundgren@ume.se) 

Dörrknackning 
Den 22/5 kommer vi att gå runt på olika 
delar av Ålidhem och knacka på för att 
prata om EU-valet. Vi hoppas att få 
träffa just dej 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Första maj 2019 
Arbetarrörelsens högtidsdag, 1:a maj är i antågande! Det är då vi samlas på Ålidhems 
Centrum för att lyssna till appeller. Därefter tågar vi tillsammans ner till Döbelns Park 
och ansluter till det större demonstrationståget. Detta har blivit en efterlängtad 
tradition och en mycket angelägen sådan. Det självklara i att få framföra åsikter, att ha 
mötesfrihet, att kunna demonstrera, handlar ytterst om våra demokratiska fri- och 
rättigheter. Det har på senare tid blivit viktigare än någonsin.  

Oron växer ute i världen och vi ser hur människor förföljs på grund av politiska och 
fackliga åsikter, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning. Tyvärr har vi även 
exempel på att sådant skett här i Umeå. Vi måste reagera när det är krafter som vill 
begränsa våra rättigheter. 

1:a maj är Arbetarrörelsens högtidsdag - en dag för åsikter!  

Tider för aktiviteten på Ålidhems Centrum: 

10:00 Samling och fika   

10:30 Appeller  
- Lina Sondell, SSU 
- Mathilda Elfgren Schwartz, USHF 
- Patrik Esperi, Kommunal 
- Mona Westman, Ålidhem-Sofiehems S-förening 

11.15 Tåget avgår! Vi tågar tillsammans ner till Döbelns Park! 

Demonstrationsplakaten ska vara klara och färdiga när Du kommer till samlingen. 
Vi har ingen tid eller utrymme att göra i ordning något på plats. 

Välkomna! 

REDAKTÖR: Bengt Norman UTGIVARE: Kerstin Granberg-Lundgren 

        Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening  



Redo ta Brysselsteget  
Valet till Europaparlamentet är den 26 maj 
2019. Parlamentet är "EU:s riksdag" och 
består av 751 ledamöter som väljs genom 
allmänna och direkta val vart femte år i nu 28 
medlemsländer. Förtidsröstningen börjar 8 
maj.  

Sverige har 20 Europaparlamentariker. När 
(och om) Storbritannien lämnar EU (brexit) 
kommer antalet ledamöter att minska till 705.  

 

 

På valbar plats  
Erik Bergkvist finns på valbar plats på 
Socialdemokraternas lista i valet.  

Erik Bergkvist betonar vikten av att EU och därmed Europa håller samman. För det krävs att 
hela Europa utvecklas och att alla länder och regioner får bättre levnadsvillkor. Han påminner 
att EU startades som ett fredsprojekt, tanken är att demokratiska länder som samarbetar startar 
inte krig mot varandra.  

Han varnar för en utveckling där skillnaderna ökar vilket riskerar att politiker-föraktet växer. 
Då riskerar stödet för högerextrema och populistiska partier som lovar enkla och snabba 
lösningar att öka. I länder där dessa krafter styr har mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
demokratin kraftigt begränsats.  

Erik Bergkvist växte upp i Norsjö och han känner Västerbotten utan och innan.  

- Utvecklingsfrågor i vår region handlar inte minst om att alla ska ha rätt till goda 
kommunikationen och transporter.  

Han berättar att länet bland annat fått stöd från utvecklingsfonder inom EU till utbyggnad av 
bredband, flygplatser, för utbildning av arbetssökande, och till näringslivssatsningar inom 
Umeåregionen, samt för en ny färja till Vasa. Nu går det också att söka stöd till 
Norrbotniabanan.  

Erik framhåller att de utmaningar som vi i Norrland har behöver lösas för hela EU. I många 
EU-länder finns regioner som också behöver stöd för att kunna utveckla sina transporter och 
kommunikationer.  

Han ser klimathotet som helt avgörande. - Vi måste lösa klimatfrågan! EU måste gå före och 
visa att en omställning till grön produktion skapar fler jobb. Och om vi inte klarar av att göra 
en bra klimatlagstiftning inom unionen, då kommer vi inte heller att klara av att lösa 
klimathotet globalt! 
 

Toppkandidater  
Guteland vill få EU-
beslut om nollutsläpp 
2050  
Jytte Guteiand är den enda av fem 
socialdemokratiska EU-
parlamentariker från den senaste 
mandatperioden som ställer upp till 
omval. Hon har under sina fem år 
som ledamot i miljöutskottet ansvarat 
för partiets miljöpolitik.  

Arbetet i miljöutskottet har lett till att 
EU siktar på att utsläppen ska minska 
med 55 procent till 2030. Men det är 
inte nog, menar forskarna. Därför vill 
Jytte att EU nu ska öka ambitionen 
och besluta om ett program för hur vi 
ska nå målet som krävs - nollutsläpp 
av växthusgaser inom EU senast 
2050.  

 

 

 

 

Viktiga utmaningar för våra (s)-kandidater de kommande 5 
åren i Europaparlamentet  
1. Helene Fritzon, 58 år, f.d. Löfvenrege-
ringens migrationsminister. Kristianstad.  

• Att bekämpa klimathotet med politik som 
inte riktar udden mot vanligt folk.  

2. Johan Danielsson, 36 år, EU-samordna- 
re på LO Stockholm. Arbetsrättsexpert.  

• Att få grundläggande mänskliga och 
demokratiska rättigheter i hela Europa.  

3. Jytte Guteiand, 39, Stockholm. De senaste 
fem åren EU-parlamentariker.  

• Att förstärka EU roll som fredsbevarare i 
Europa och fredsskapande i hela Världen.  

4. Erik Bergkvist, 54 år, Umeå. Regionråd i 
Västerbotten med ansvar för utveckling.  

• Att alla grupper och områden i EU får 
jobb, trygghet, jämställdhet och välstånd.  

5. Evin Incir, 34 år, Uppsala. Bitr. interna-
tionell sekreterare i Socialdemokraterna.  

• Att Svenska kollektivavtal och löner ska 
gälla för alla som arbetar i Sverige.  

 


