
Det ojämlika samhället klarar inte av 

att lösa klimatkrisen, bara förvärra den 

I maj släppte FN en klimatrapport om biologisk mångfald. 

En miljon arter riskerar utrotning inom 50 år och det på grund 

av människan. Den största boven är den elit som samlar på sig 

allt större rikedomar och resurser, samtidigt som deras för-

sörjning och livsstil förvärrar klimatkrisen. Hela samhället 

måste ställas om och klimatsäkras, en generell klimatomställ-

ning. För att klara det , måste vi dela mer rättvist på resurser 

och utsläpp. Ett ekologiskt hållbart samhälle är inte möjligt 

utan ett ekonomiskt hållbart samhälle.  

Välkommen till vår husvagn på Obbola marknad 15–16 juni 

Bild från vår husvagn under förra årets Obbola Marknad. 

Valet 2018 i siffror för socialdemokraterna i Obbola:  

Obbola vallokal Antal röster   Antal procent  

Umeå Kommun  700 st    38,04 %   

Landsting   730 st    39,78 %  

Riksdagen   797 st    43,29 %  

TYCK TILL om Obbola! 

Inför Obbola marknad (15-16 juni), så vill 

vi, Socialdemokraterna i Obbola, gå ut 

med en uppmaning till Obbolaborna att 

lämna synpunkter på vilka frågor ni vill 

att vi driver. Det kan handla om: 

Utveckla Obbola Centrum 

Konstgräsplan i Obbola 

En stor lekpark, s.k. stadsdelslekpark 

Bostäder för olika skeende i livet 

Mindre hälsomottagning, s.k. samhälls-

rum 

Du kan också skriva dina synpunkter på 

detta blads sista sida, och lämna till oss 

när vi deltar på Obbola marknad. Som 

vanligt lottar vi ut ett presentkort bland 

er som väljer att bidra.  

Vi sammanställer resultatet i nästa num-

mer av Rosenbladet som kommer ut i 

höst. 

 

Kom gärna förbi för att gissa godiset, 

köpa lotter, samtala med oss eller någon 

av våra gäster från Socialdemokraterna i 

Umeå.  

Rosenbladet 
Socialdemokraterna i Obbola, maj 2019 

Beställa tv-spel på Obbola bibliotek från Umeå Stadsbibliotek. Socialdemokraterna i Obbola har antagit en 

motion om att det ska vara möjligt att låna tv-spel på de lokala biblioteken från Umeå Stadsbibliotek. Nu ska vi 

försöka få Socialdemokraterna i Umeå att bifalla motionen. Vi återkommer. 



Redo ta Brysselsteget

Erik Bergkvist (s), Umeå, finns på 
valbar plats på Socialdemokraternas 
lista i valet till Europaparlamentet.  
Han är nu ordförande i utvecklings- 
nämden inom Region Västerbotten.

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 
om 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 mellan länder och grupper inom länderna ökar 
vilket riskerar att politikerföraktet växer. Då riskerar stödet för högerextrema och populistiska 
partier som lovar enkla och snabba lösningar att öka. I länder där dessa krafter styr har också 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratin kraftigt begränsats, varnar Erik.

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, berättar Erik.
Han berättar att länet bland annat fått stöd från 
utvecklingsfonder inom EU till utbyggnad av bred-
band, flygplatser, för utbildning av arbetssökande, 
och till näringslivssatsingar inom Umeåregionen, 
samt för en ny färja till Vasa. Nu har EU också beslu-
tat att ge ett första 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 kun-
na utveckla sina transporter och kommunikationer. 

Fakta: Valet till Europaparlamentet hålls söndag 26 maj 2019. Förtidsröstningen började den 8 maj.
Parlamentet är ”EU:s riksdag” och består av 751 ledamöter som väljs genom allmänna och direkta val vart  
femte år i nu 28 medlemsländer. När (och om) Storbritannien lämnar EU (brexit) kommer antalet ledamöter att 
minska till 705. Antalet ledamöter bygger på respektive lands folkmängd.  
Flest ledamöter får Tyskland, följd av Italien, Frankrike och Storbritannien (Så länge de senare finns kvar i EU). 
Sverige får 20  eller 21 Europaparlamentariker. Ledamöterna beslutar bland annat om EU:s lagar och budget.

På valbar plats

Erik Bergkvist ser klimathotet som Europaparla-
mentets mest akuta och helt avgörande fråga.

– 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!

Erik Bergkvist bygger sin vision om EU på samar-
bete med regioner i Europeiska länder.
– Jag vill ha ett EU som underlättar samarbete 
mellan regioner och länder. Det ska leda till att lev-
nadsvillkoren 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.

– Det är ett stort förtroende. Jag ska vara 
ärlig och säga att det känns omtumlande, 
men får jag nu chansen att jobba med 
frågor som jag varit engagerad i under 
stora delar av mitt vuxna liv ser jag med 
glädje fram emot att ta den, säger Erik.
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Föreningarnas dag 19 oktober 

- Obbola Folkets hus  

 
De senaste åren har fler människor flyttat 
till Obbola och det har byggts i byn och 
runt om på ön. Hur utvecklar vi och lyfter 
fram det föreningsliv som finns på Ob-
bola? 
 
Den 19 oktober, ungefär när utemöbler 
tas in och däcken byts, så är det Före-
ningarnas dag på Obbola Folkets hus. Ett 
öppet hus där föreningarna får visa upp 
sig för besökare, men också ett tillfälle att 
samtala och diskturera hur Obbola kan 
utvecklas. 
Och sen hoppas vi på att Nätet ordnar 
en pub på kvällen.  

 
 
Är du med i en förening som vill vara med 
eller bara allmänt nyfiken? Kom förbi oss 
på Obbola marknad eller kontakta:  
 
Thomas Rolén 
thomas.rolen@byggnads.se 
alt. 070-691 12 39 
eller Lena Karlsson Engman 
tfn 070-2961232 

Från vårt öppna möte den 8 maj i 
Obbola Folkets hus 
 
Den 8 maj hade Socialdemokraterna i Obbola 
ett öppet möte med Regionrådet Peter Olofs-
son(s) på Obbola Folkets hus. Mötet hand-
lade om hur utvecklingen av hälso– och sjuk-
vård ser ut idag och framöver. 
 

I korthet tog Peter upp den snabba utveckling vi nu 
ser inom hälso– och sjukvården, som drivs på av både 
önskvärda och mindre önskvärda skäl. Den medi-
cinska och den teknisk utvecklingen driver på fram-
framförallt specialistsjukvården snabbt. Västerbotten 
ligger i framkant när det kommer till specialistsjuk-
vård, vilket kräver ständiga satsningar.  
 
Hälso– och sjukvården står inför en del utmaningar, 
som personalförsörjning, åldrande befolkning och 
finansiering. Den tekniska utveckling, den så kallade 
digitaliseringen, kan bidra till att lösningar, men fram-
förallt möjligheter. Samhällsrum, är ett exempel på 
en möjlighet för ex. Obbola. Det är ett vårdrum, där 
du kan sköta vissa vårdkontakter på egen hand, ex. 
blodtryck, venösa prover, samtal och så vidare. Men 
ger också möjlighet för tillfällig bemanning av vård-
personal. 
  
För oss socialdemokrater är det viktigt att utveckling-
en inom sjukvården sker utifrån människornas behov, 
och inte vinstintressets. Peter Olofsson(s) berättar om närsjukvård, 5/8 –19 

mailto:thomas.rolen@byggnads.se


 

Tyck till om Obbola! 

Vilka frågor är viktiga? – Skolan, bostadsbyggande, fritidsfrågor eller kanske något 

helt annat??  

 
 

Kontaktuppgifter 

Obbola S-förening 

Ordförande: 

Lena Karlsson Engman 

Tfn 070-2961232 

Vill du bli medlem? 

Gå in å vår hemsida 

www.socialdemokraterna.se/umea 

eller ring 

PARTIEXPEDITIONEN 

Tfn 090-156595 
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http://www.socialdemokraterna.se/umea



