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rätt in i valprocessen.

D

Jag skulle önska att fler tar sig lite tid och testar
på att engagera sig i valarbetet nu i slutspurten,
häng med oss andra ingen behöver vara ensam.
Så alla får en chans att uppleva hur roligt det
är, ju fler vi blir ju roligare är det!

et har varit en spännande tid men
utmanande och rolig. Tur att det
finns många runt mig som stöttar,
jag har mycket att lära och ta in.
Jag har fått möjligheten att vara med ute
bland kommuninvånare i alla åldrar, allt från
skolungdomar till pensionärer, vi har delat ut
frukostpåsar, lille lördagspåsar, chipspåsar, informationsbroschyrer m m. Jag har fått frågor
om vår politik, vilka jag svarat på efter bästa
förmåga och utifrån min egen vardag. Det har
varit en fantastisk upplevelse så många positiva
människor jag mött som har uttryckt att de
tycker vi har en bra politik man blir glad efter
dessa dagar. En negativ person har jag träffat
(en droppe i havet som min far brukade säga).

Hör gärna av er till er förening eller Kungsbacka Arbetarekommun 0300-198 00 eller till
mig Ann-Louise 0709-581027.

Tyvärr är det några få valarbetare som gjort ett
jätte arbete och lagt all sin tid i denna valrörelse, fantastiska människor! En eloge till dem!

”

ju fler vi blir ju roligare
är det!

Ann-Louise Lundqvist
Ordförande
070-9581027
ann-louise.lundqvist@hotmail.com
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Ingen slump att
hjärtat är rött

och sitter på vänster sida

N

allt är klart och rösterna räknade den 9 september. Min stora förhoppning är att Stefan
Löfven fortsätter att vara vår statsminister
och att vi socialdemokrater i Kungsbacka får
ett starkare stöd bland väljarna. Nu gäller det
att vi gör vårt yttersta i valspurten så att vi får
ett bra val!

u är vi inne i slutfasen av valrörelsen! Valaffischer är uppe
och en hel del aktiviteter sker
runt om i kommunen. Vi skriver
insändare som tar upp vad vårt parti vill
göra för invånarna i Kungsbacka, Halland
och i Sverige. Det blir många möten med
människor som vill veta vad Socialdemokraterna tycker och tänker. Föreningar, såsom
NEURO anordnar möten för inte bara sina
medlemmar utan för alla som är intresserade
av politik.

En av våra partikamrater har lämnat oss, Inga
Calén. Hon har funnits i min närhet så länge
jag kan minnas. Jag har kvar en krukväxt,
en kaktus som hon gav mig när jag valdes
till kommunalråd. Jag har den på kontoret
i stadshuset och tänkte på Inga idag när jag
vattnade den. Växten lever kvar efter tio år.
Det jag kommer ihåg är att hon hade uppdrag
i landstinget för Socialdemokraterna. Minns
också att hon ofta bakade när vi hade möten
med S-Kvinnor.
Tack Inga för dina insatser för partiet.
Tänk på att det är ingen slump att hjärtat är
rött och sitter på vänster sida. Något att tänka
på nu i dessa valtider!

Vi som parti besökte Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala en solig och varm torsdagskväll
under sommaren. Alla partier i kommunfullmäktige utom KD har haft ”sin” kväll på
museet. Efter att vi presenterat vår politik på
riks- region och kommunnivå var det dags
för frågestund. Allt från flygskatt, gästhamn
i Gottskär och hur man sorterar planglas till
fritidsgårdar
och bostäder togs upp. Jag tänkte efteråt att
den här typen av möten borde vi ha oftare,
inte bara inför valet. Vad sägs om en mellanvalsturné runt om i kommunen?
Hur går det då i valet? Ja, det vet vi inte förrän

”

Nu gäller det att vi gör
vårt yttersta i valspurten så
att vi får ett bra val!
Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Följ mig gärna på Twitter: @EvaBorg
Sök Eva Borg Sida
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Nu kör vi ända in i kaklet..
När denna tidning ges ut, har
stor del av valrörelsen passerat.
Våra fantastiska valarbetare har
knackat dörr, ringt väljare, delat
ut frukostpåsar, suttit upp valskyltar, m.m. I årets valrörelse
drog vi igång tidigare än vanligt.
Redan i mitten av april hade
våra valarbetare förkovrat sig via
en studiecirkel och påbörjade
arbetet med att öka på antalet
mandat i våra olika fullmäktige
samt riksdag.
Som valledare har vi lagt om fokus
lite jämfört med tidigare. Då allt färre
läser traditionella media samtidigt som
en stor del av befolkningen är aktiva
på sociala medier som Facebook och
Instagram, har vi minskat ner på de
traditionella annonserna till förmån
för en stor kampanj riktad mot sociala
medier. Att bryta igenom dagens mediabrus blir allt svårare, men i skrivande
stund har vi nått ut till mer än 25
procent av de röstberättigade i Kungsbacka via sociala medier!

vi få veta att dessa fanns i Danmark,
och något leveransdatum fanns inte
att uppbringa…! Som tur var dök de
upp efter ett par dagar och valsedlarna
till förtidsröstningen är nu hos kommunen för att levereras till förtidsröstningslokalerna i god tid innan 22
augusti.
Vi har haft en hel del problem med
vandalisering av våra valskyltar. Åkte
runt och kikade inne i Kungsbacka
idag, och fann att flera av våra skyltar
blivit nedsparkade. Vi ska dokumentera detta samt anmäla till Polisen, så att
både partiet samt polisen får statistik
samt förhoppningsvis stoppa ytterligare vandalism. Såklart kommer våra
duktiga valarbetare få upp dessa skyltar
igen så fort det bara går!
I samband med att vi fick våra valsedlar fick vi en stor leverans av närmare
30.000 flyers som nu finns på ABF.
Känner du att du vill hjälpa till i valrörelsen så hör av dig till Britt på expeditionen, så kan hon instruera dig om
vilka områden som är lämpliga att dela
ut detta material i.

Nytt för denna valrörelse är också att
vi tagit in en reklambyrå som hjälpt
oss skriva och producera flyers och
annonser på ett sätt som mer attraherar dagens väljare. Den har också
tagit fram ett par kortare valfilmer som
visats på biografen i Kungsbacka samt
Facebook.
Våra duktiga politiker har deltagit i ett
antal intervjuer i lokalpressen samt i ett
par olika partidebatter. Vi deltog även
på partiutfrågningen på Onsala båtmuseum dit ett stort antal intresserade
sökt sig för att lyssna på våra i valet
prioriterade frågor, samt ställa frågor
till våra tre förstanamn på listorna till
Kommun, Region samt Riksdag.
Det har även som sig bör, varit en del
strul. Valsedlarna var försenade från
tryckeriet. Efter lite jagande lyckades
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Slutligen har vi ett antal viktiga dagar
kvar fram till valet den 9 september.
Vi måste tillsammans kavla upp
ärmarna och ta det där extra samtalet
på stan, dela ut lite mer material, ringa
några väljare till. För den nionde september ska vi oavsett valresultat kunna
säga att vi tillsammans gjorde åtminstone allt vad vi kunde!
// Jonas Strand
Valledare

Nu tar vi fighten
och vinner valet!
Nu gäller det att verkligen föra
fram våra välfärdsfrågor med
kraft, ringa ett samtal till, ta en
trappuppgång till, skriva ännu
ett inlägg på sociala medier.
Lyckas vi ta fighten, ja då får
vi en socialdemokratiskt ledd
regering, tar ett fjärde riksdagsmandat i Halland och går fram i
regionen och Kungsbacka!

Sara Heikkinen Breitholtz utstrålar både
beslutsamhet och entusiasm när vi
träffar henne en dryg månad före valet.
Mobilen plingar ideligen, hon är aktiv på
sociala medier med 550 följare och
100 000 har sett hennes valvideoer den
senaste månaden.
Om en stund ska hon bedriva en mer
traditionell valrörelse på torget, det är
marknadsdag och ett bra tillfälle att träffa
väljarna direkt.
Sara är jurist, jobbar som ombudsman på
fackförbundet Unionen i Borås och bor
i Onsala med man och snart 5-årig son.
Bland hennes politiska uppdrag hittills
märks vice ordförande i byggnadsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige.
Och nu står hon fyra på socialdemokraternas riksdagslista i Halland samt sjua på
fullmäktigelistan.
Vår riksdagskandidat blev socialdemokrat
bland annat för att ge andra den chans
som hon själv fick i ett Sverige präglat av
socialdemokratin. Att göra en
klassresa och kunna utbilda sig till det yrke
hon drömde om redan som barn.
-Det fina i Sverige är att till och med en
fosterpojk som utbildat sig till svetsare
kan bli landets statsminister. Många inom
borgerligheten dömer kroppsarbetare
hårt, för mig handlar det om alla människors lika värde. Detta tillsammans med
välfärd för alla, jämlikhet och jämställdhet
är kärnan i vår ideologi och det jag
brinner för.
- Men nu är allt detta satt på spel, idag får
vi slåss för friheten och välfärden som
hotas av ett växande Sverigedemokraterna.
Jag har aldrig känt mig så politiskt
motiverad som nu. Mitt barn ska inte växa
upp i ett samhälle som präglas av hat.
Sara Heikkinen-Breitholtz framhåller att

det ofta talas om ödesval, men denna
gången är det på riktigt. Det handlar inte
längre om en höjd eller sänkt avgift hit
eller dit utan om vilket samhälle vi vill ha.
-Våra basala mänskliga rättigheter har aldrig känts så aktuella att försvara som
nu, jag vill en gång i framtiden kunna se
min son i ögonen och säga: jag gjorde
allt som stod i min makt!
Du kandiderar ju till riksdagen, vad är
främsta motivet till
att du ställer upp och vilka frågor vill du
fokusera på om du blir vald?
-Det som driver mig är att kunna påverka
de stora politiska penseldragen i
Sverige tillsammans med mina socialdemokratiska kamrater. Främst sätter jag
bostadsbyggandet som är en hjärtefråga
för mig. Löser vi inte bostadsbristen
kan folk inte flytta och ta nya jobb eller
utbilda sig. Det blir en inlåsning som
påverkar arbetslösheten samtidigt som
företagen får svårare att rekrytera.
-Vidare måste vi fortsätta att bygga fler
hyreslägenheter och till rimligare priser.
Hotet här kommer främst från moderaterna som vill ha marknadshyror. Det
skulle höja hyrorna med 30-50 procent.
- Andra viktiga frågor är utbildningssystemet i stort samt hur pensionärerna ska
få det bättre. Vår rödgröna regering har
redan genomfört en hel del på alla dessa
områden och mer är på gång.
Vårt parti har ju haft det motigt i opinionen på riksplanet-vad beror det på?
-Vi satte inte den politiska dagordningen
själva under våren utan lät andra göra
det, jag tänker då på debatten om invandringen. Men nu har välfärden kommit
mer i fokus och det är oerhört viktigt. Vi
måste också bli tydligare med att den
rödgröna regeringen faktiskt genomfört en
lång rad reformer. Detta trots att vi
tvingades regera 1.5 år med en alliansbudget och att vi varit i minoritet i
riksdagen.
-87 av 100 vallöften är uppfyllda! Ta till
exempel slopad bortre gräns i
sjukförsäkringen, höjning av lägsta ersättningen i a-kassan från 18 000 till
25 000 samt investeringar på över 13 miljarder i hälso-och sjukvården. Samt att
det byggs fler bostäder nu än under miljonprogrammet.
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Och vad tycker du vårt parti ska koncentrera sig på nu i valspurten för att få en
fortsatt s-ledd regering?
-Ännu mer vad gäller välfärden! Jag tänker
på sjukvården där vi måste korta
vårdköerna och få mer jämlik vård. Här

Sara Heikkinen Breitholtz
spelar vårt vallöfte om 14 000 fler
vårdanställda fram till 2022 stor roll liksom
500 miljoner per år till landsting
som har längst vårdköer. Ett annat förslag
är att investera 2 miljarder för
närmare och mer tillgänglig vård.
-Vidare skolan som är så totalt avgörande
för våra barns framtid. Alla barn ska
ha samma chans till samma resa som vår
statsminister. Alla barn ska kunna
förverkliga sina drömmar.
- Samt bostäderna där satsningarna måste
fortsätta på ett ansvarsfullt sätt där
man även tar miljön i beaktande.
Sara slår även fast att frågan om vinster i
välfärden måste drivas vidare. Det är
inte rimligt att våra gemensamma skatter
går rakt ner i privata fickor och där
samhället får ta smällen när exempelvis
skolföretag går i konkurs.
Hur når vi då väljarna bäst med vårt
budskap?
-Vi satsar på en rad kanaler alltifrån exempelvis traditionella insändare, valbuss,
dörrknackning, ringa till väljarna, finnas på
torg och tågstationer samt sociala
medier. Allt behövs! Men för att verkligen
nå våra väljare under 35 år är det
nödvändigt att satsa hårt på sociala medier
som ju erbjuder nya möjligheter att
mötas face to face.
Och hur går det den 9 september?
-Får vi bara prata om våra frågor nu, känna
lite ”panikkänsla” och ta fighten, ja
då går det vägen. Då får vi framgångar i
alla tre valen. Men vi får inga röster
gratis, vi måste stå upp och bevisa varför
vi varit det regeringsbärande partiet i
nära 100 år!
/Per Hellstrand

Alla kungsbackabarn
ska ha bra start i livet
Vi står jättestarka inför kommunalvalet med bra politiska
förslag, sunda värderingar samt
många goda, engagerade krafter
som stöttar varandra. Samtidigt är åtskilliga väljare less på
moderaternas arrogans och vill
se en stark motpol gentemot
de som haft makten alldeles för
länge i Kungsbacka!
Magdalena Sundqvist, pedagog och trebarnsmamma från Anneberg ser fram mot
valet den 9 september med stor tillförsikt.
Hon är trea på partiets fullmäktigelista,
började engagera sig i politiken efter förra
valet och är ledamot i Nämnden för
Fritid och Folkhälsa. Ett uppdrag som
stämmer väl överens med hennes politiska
intresse och värderingar.
-Som förälder upplevde jag tidigt bristerna
i förskola och skola i det rika Kungsbacka.
Samtidigt ser vi hur oerhört viktigt det är
att barnen får en bra start i livet, att alla
känner sig trygga och blir sedda.
-Grunden för min ideologiska övertygelse
är att de som har det bra ska hjälpa de
som har det sämre. Alla tjänar på det. Om
grannens barn mår bättre får mitt barn det
också bättre, säger Magdalena när vi möts
en morgon i ABF-huset.
Hon berättar ingående om socialdemokratins och sitt eget engagemang för att
alla ska ha god folkhälsa genom livet både
fysiskt, psykiskt och socialt.
-Fokus lägger
jag på hur vi
värnar barn
och ungdomars
psykiska hälsa
eftersom grunden då läggs
för hur du får
det senare i livet. Det handlar om hur du
blir bemött i skolan, vad du äter, vad det
finns för backup i form av stärkt elevhälsa
men också om ett föreningsliv som främjar
breddidrotten istället för eliten. Vi är idag
alltför prestationsinriktade och det är en
av flera orsaker till ökande psykisk ohälsa
bland unga.
Vi kommer in på valrörelsen som Magdalena Sundqvist deltar i med stor tillförsikt.
Partiet står redo inför kommunalvalet

”

och de politiskt aktiva bildar ett team där
man ställer upp och stöttar varann inför
fighten med de andra partierna. Listan till
kommunfullmäktige är också något att
vara stolt över med kandidater från 19 till
78 års ålder, varannan damernas samt stor
bredd i yrken och kompetens.
-Vårt kommunalpolitiska
handlingsprogram är också
starkt. Ta t ex
kravet på en
aktiv markpolitik samt
inriktningen på
fler hyreslägenheter. Ska hela
Kungsbacka
fungera för
alla måste det
finnas bostäder
oavsett din
ekonomiska
bakgrund. Saknas lägenhet för
den som haft
ett missbruk
är risken stor
att man faller
tillbaka. UngMagdalena Sundqvist
domar som ska
lämna hemmet, ensamstående, ja vilken
som helst… Alla har rätt till en hållbar
bostadssituation!
-Ett annat område är skolan.
Nog är det
för dåligt att
vi fortfarande
har en hel del
elever som går
ur skolan utan
fullständiga betyg. Det rika Kungsbacka
måste ha en betydligt högre ambition än
så! Där föreslår vi bland annat mindre
klasser i de lägre årskurserna, större personal- och lärartäthet samt tidigare insatser
när elever får problem.
-Detta underlättas av regeringens olika
satsningar på skolan bland annat när det
gäller lärarlönerna och förstärkt elevhälsa.
Magdalena ser ett behov hos väljarna
att få en stark motpol till den borgerliga
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Det rika Kungsbacka
måste ha en betydligt
högre ambition än så!

alliansen som haft makten i många år. Ett
behov av ett Kungsbacka som är gott för
alla och inte bara för dig själv. Därför är
hon övertygad om att vi får ett bra lokalt
valresultat i kommunen.
Men för att det ska lyckas måste vi också
nå ut med vårt kommunalpolitiska valbudskap. Och för att
få genomslag för de
mer övergripande
frågorna framhåller
hon hur viktigt det
är att krydda vår
valkampanj med
rent lokala krav och
önskemål. Det gäller
då att identifiera vad
som behövs för att
det ska bli bättre att
bo och leva i olika
kommundelar.
-Hela Kungsbacka
ska leva! Vi måste
därför också föra en
väldigt lokal politik. När jag tog upp
behovet av bättre
cykelvägar i Anneberg-Älvsåker fick jag
direkt 40 delningar på
Facebook. Gensvaret
blir inte alls detsamma när det gäller allmänna politiska inlägg.
-Dessutom måste vi vara lyhörda och
lyssna mer på vad människorna vi kommer
i kontakt med har att säga. Det gäller även
SD-sympatisörer där vi måste skilja på de
som röstar på partiet och SD:s ideologi.
Då ökar möjligheterna att få tillbaka de
väljare som lämnat oss.
Som kandidat till kommunfullmäktige
fokuserar Magdalena Sundqvist på kommunalpolitiken i den här intervjun. När det
gäller riksdagsvalet slår hon fast att partiet
måste koncentrera valspurten på välfärden
– sjukvård, skola och omsorg där en rad
förslag på förbättringar lagts fram.
-Det gäller att visa att vi för en solidarisk
politik med gott stöd till de som har det
svårt. Detta omfattar även dem som flyr
från krig och förföljelse.
// Per Hellstrand

Kloka S-reformer står mot
trött och visionslös allians
-Kungsbacka har så goda förutsättningar att bli ett föredöme som stad med ett ständigt
ökande skatteunderlag. Men den
styrande borgerliga majoriteten har misslyckats. Nu ställer
vi den till svars samtidigt som
vi för fram våra alternativ till
ett bättre Kungsbacka. Vassa
skollokaler för lagom antal elever, fler hyreslägenheter, bättre
äldreomsorg och en mer levande
stad för att ta några exempel.
Jonas Hjelte, 42 från Åsa är sexa på vår
lista till kommunfullmäktige. Han ser fram
mot att få vara
med och driva en
starkt kritisk och
kreativ opposition,
som ifrågasätter
den styrande alliansens politik och
på samma gång
lägger fram kloka
reformer.
Jonas är civilekonom till professionen och
efter flera år som konsult inom affärsutveckling och kommunikation driver han
sedan fyra år tillbaka ett eget företag inom
dessa gebit. Men dessförinnan prövade
han på lite av varje, bland annat jobb på en
bensinmack, lokalvårdare, byggstädare och
lärarvikarie vilket gav nyttiga erfarenheter.
Musiken har funnits med hela tiden, han
sjunger, skriver låtar och spelar gitarr där
förebilderna är Peter Lemarc och Ulf Lundell. Den 19 september är det konsert på
Löftadalen i Åsa. Och på Youtube ligger
bland annat albumet ”Mörkertal” under
namnet ”Hjelte”.

”

människor oavsett bakgrund ska ha goda
möjligheter att skapa sig ett vettigt liv. Det
gäller barnen som ska komma igång på ett
bra sätt i skolan och det gäller våra nyanlända och deras framtid i Sverige.
-Själv kommer jag från ett hem utan
bildningstraditioner och fick hjälp i skolan
både av smarta klasskompisar och deras
föräldrar. Då var skolan inte så segregerad
som den nu har blivit genom bostadssegregationen och det fria skolvalet.
När det gäller Jonas Hjeltes engagemang
i kommunalpolitiken är han särskilt
intresserad av samhällsplaneringen. Han
är starkt kritisk till den borgerliga majoritetens passivitet när det gäller att ha en bra
markreserv.

agera nu på upploppet för att få valframgångar och tar först upp rikspolitiken.
Jonas är positiv till att Stefan Löfven
betecknar valet som en folkomröstning
om välfärden. Det är ett budskap som engagerar väljarna eftersom det handlar om
grundläggande saker som bra sjukvård och
skolor som folk har behov av. En hel del
har gjorts. Investeringarna i välfärden ska
öka med minst 65 miljarder jämfört med
2014 och alltid gå före skattesänkningar.
En bra vision som visar att vi bara har
börjat och att vi behöver ytterligare fyra år
för välfärdsbygget – minst!
- Men jag skulle vilja se något mer. För
det första ett brinnande engagerat tal där
Stefan Löfven slår fast en vision om att
alla kulturer som finns i landet arbetar
samman. Lite som i New York med
China Town och de Italienska kvarteren men där företagen är fyllda av
folk från alla kulturer. Går du in på
många arbetsplatser inom exempelvis
konsultvärlden i Sverige så möter du
oftast en vit medelklass. Vi måste få
Sverige att tro på ett nytt Sverige fullt
av nya kulturer och tankar och där vi
-Detta får stora negativa följder när det
jobbar tillsammans.
gäller lokaler för skolor, äldreboenden,
- En andra vision och utmaning för vår
lägenheter och
partiordförande att
fritidsanläggningar.
lyfta före valet är
Samtidigt har vi ett
att Socialdemokradött torg, industriterna tar ansvar för
er mitt i stan som
hela landet. Vi ska
på Inlag, knappt
bry oss lika mycket
en restaurang vid
om arbetare, sjuka,
vårt havsband, få
arbetslösa, nyanvandringsleder att
lända, tjänstemän,
strosa på… Kungslärare och vettiga
backa som är en
arbetsgivare för att ta
tillväxtkommun
några exempel. Alltså
med väldigt goda
vara ett parti för hela
förutsättningar kan
Sverige. Greppar vi
bli så mycket bättre
alla och tillmötesgår
om de som styrde
deras behov, ja då
inte var så trötta och
har vi också större
visionslösa!
möjligheter att återiJonas Hjelte
När Språkröret träffar Jonas Hjelte är
gen skapa en urstark
det en knapp månad kvar till valet och
socialdemokrati som
slutspurten har just dragits igång. Som
får folk att tro på det gemensamma igen.
kommunikatör är han rådgivare åt SocialSer vi på valspurten för den lokala valkamdemokraterna i Kungsbacka och har bland panjen i Kungsbacka återkommer Jonas
annat varit med om att ta fram valmaterial. Hjelte till hur angeläget det är att föra fram
Vi diskuterar en stund om hur partiet bör
frågor som folk brinner för och tydligt visa

I politiken brinner jag för att
alla människor oavsett bakgrund ska ha goda möjligheter att skapa sig ett vettigt liv.

Jonas har alltid röstat socialdemokratiskt
men gick med i partiet först efter förra
valet.
- Det hängde samman med att Sverigedemokraterna gick fram så mycket. Jag kände
hur viktigt det var att göra en insats för att
motverka en politik som skiljer på folk och
folk. SD driver en farlig politik som både
gör folk rädda och som vill tvinga oss att
se saker svart eller vitt – helt utan nyanser.
- I politiken brinner jag för att alla
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vilka reformer vi har för ett lösa dessa.
-De förbättringar vi profilerar oss på finns
samlade på webbsidan http:/ ja-det-är-politikernas-fel-.nu/ samt i en trycksak som
delas ut. Där återfinns kravet på rejäl
framförhållning i kommunens markinnehav vilket är en förutsättning för att kunna
bygga skolor, äldreboenden och lägenheter
till rimliga priser.
- Vi har även annonser i sociala medier där
vi bland annat tar upp vad bostadsbristen
innebär för de unga i Kungsbacka. Hittills
har 12 000 sett våra annonser vilket är en
god spridning.
Men i valspurten behövs något alldeles extra för att fånga väljarnas uppmärksamhet
och Jonas Hjelte ser behovet av en rejäl
snackis, något folk pratar om på stan.
-Jag tror att det skulle kunna vara
sansade logiska uttalanden och bevis
på att Kungsbacka blå maktpartier har
blivit trötta, bekväma och arroganta
efter mer än 20 år vid makten. Borgerliga väljare tror ju ofta på att konkurrens
gör saker bättre. Borde inte det också
gälla i politiken?
Allmänt sett i valfinalstider pekar kommunikatören Jonas på vikten av koncentration
och tydlighet i det vi för fram. Det gäller
såväl lokalt som regional och på riksnivå.
-Vi ska kunna säga att det här är det gemensamma samhälle vi håller på att bygga
och att inget annat parti kan klara av det.
Vi ska koncentrera oss på de tre viktigaste
reformerna som tar oss dit och vilka gynnsamma effekter dessa reformer har. Mer
än tre reformer orkar inte väljarna eller
våra partikamrater ta in och tro på.
- Idag är det lite rörigt tycker jag. Men det
blir säkert tydligare i slutspurten!
/ Per Hellstrand

Vad skulle du vilja
se för reportage i
Språkröret?
Har du tankar eller idéer om
vad vi skulle kunna skriva om
i Språkröret, är du välkommen
att maila till redaktionen. Eller
är det så att du vill vara med
och skriva artiklar i Språkröret? Skick e-post till jonas@
injosoft.se. Skriv ”Språkröret”
som ämne i mailet.

SSU-aren Dannie inför valspurten:

-Våga ta debatten
och stå för dina åsikter
Hallå där Dannie Schulz,19, studerande, SSU-are och 11 på vår
kommunfullmäktigelista! Hur
väcktes ditt politiska intresse
och varför blev du socialdemokrat?
-Mina föräldrar har alltid varit väldigt politiska så mitt intresse har funnits där sen jag
var liten. Det var dock först när jag kom
upp i tonåren som jag började märka vad
det finns för orättvisor i världen. Att skolan inte var jämlik, att rasism var en stor
faktor i samhället, vad feminism var osv.
- Jag gick på mitt första SSU-möte när
jag skulle fylla 15 för att jag hade en vän
som blev medlem och inte ville gå ensam.
Detta var innan valrörelsen 2014 startade.
Jag visste att jag var åt vänster men hade
ingen större koll på vilket parti som drev
mina hjärtefrågor.
- Jag brukar säga att efter mitt första möte
blev jag liksom ”fast” och fattade att jag
också kunde göra skillnad bara jag engagerade mig. Så jag började gå på föreläsningar, kurser och dylikt och blev mer och
mer säker på att det var där jag skulle vara.
Det var i SSU jag kände att jag kunde göra
skillnad och driva mina hjärtefrågor - på
riktigt!
Vilka frågor brinner du för i politiken?
-Den fråga jag brinner mest för är feminism och så har de nog alltid varit. Mycket
eftersom feminism är en såpass bred ideologi så den inkluderar många politiska frågor. Frågor som t. ex lika lön oavsett kön,
ökad intersektionalitet, machokulturen och
patriarkatet som gör att det också är farligt
för män att växa upp i ojämlikhet.
Vad är särskilt viktigt för dig att driva i
kommunfullmäktige utifrån SSU:s perspektiv?
-Min största uppgift blir att driva frågor utifrån ungdomarnas vardag och att
medlemmarna i SSU ska få känna att deras
röster är hörda. Som politiskt aktiv vill jag
även få fler unga att vilja engagera sig i
partiet.
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Hur jobbar SSU Kungsbacka för att nå
ungdomarna i vår kommun?
-Vi har i år främst varit mycket på gymnasieskolor och pratat med ungdomar. Det
är där vi känner att vi kan nå ut till dem
som bäst. Vi försöker även synas på sociala
medier och nå ut till unga på så sätt. Sen är
vi väldigt noga med att prata om de frågor
som ungdomar tycker är viktigast. Som de
senaste åren gällt psykisk ohälsa, antirasism och feminism.
Vilka frågor tycker du vi ska koncentrera
oss på i valspurten lokalt samt på riksnivå
och på vilket sätt når vi bäst ut med vårt
budskap?
-Viktigt är att nå ut till förstagångsväljarna.
Det jag hört mycket om är från människor
i min egen ålder och gäller oro om jobb
och framtid. Sen är det även väldigt viktigt
att nå ut till människor som är politiskt
insatta men inte velat engagera sig i
något parti där frågan om antirasism och
jämlikhet brukar vara populärast. Jag tror
det handlar om att börja med att prata om
olika frågor beroende på vilken målgrupp
man har kontakt med för att sen få folk att
vilja engagera sig mer. Genom sociala medier når vi ut till väldigt många i alla åldrar.
- Men nu i slutspurten får vi inte heller
glömma att synas ute. Kampanja på torg,
knacka dörr och dela ut flygblad. Trots att
det bara är några veckor kvar så har inte
alla bestämt sig.
- Och vi politiker får aldrig glömma att
våra starkaste verktyg är våra röster. Våga
ta debatten, våga prata med en främling på
stan och våga stå för dina åsikter. Det är så
vi når ut till flest!
FOTNOT: Intersektionalitet innebär här
att könsmaktsordningen är EN faktor till
ojämställdhet, men för att uppnå jämställdhet måste vi se hur diskrimineringar har
olika grunder som t.ex klass, etnicitet.
ör de allra svagaste i samhället.

Varför studier?
Hos Socialdemokraterna i
Kungsbacka är du som medlem
vår största tillgång och studier
en av våra viktigaste aktiviteter.
Vi vill att medlemmarna ska
känna sig nöjda med sitt medlemskap hos oss. Det är bara så
vi kan behålla socialdemokratin
relevant i framtiden.
Fem skäl att (s)tudera
När du går studiecirkel hos Socialdemokraterna händer mycket! Vi vågar lova att
träffarna kommer inspirera och engagera.
Kanske blir du sugen på att lära dig ännu
mer eller ta en ny roll i vår förening!
Under trevliga former får du lära känna
nya vänner och partikamrater! Du får lära
dig argumentera, resonera, diskutera och
lyssna på andra deltagare.
Du får en grundkunskap för arbetarrörelsens betydelse i historien, nu och framåt.
Du får lära dig mer om vår organisation
och ideologi.
Efter avslutad kurs får du ett studieintyg.

Medlemsutbildnings steg 1
Steg 1 är utbildningen där allt börjar! Varje
vår och höst arrangerar socialdemokraterna i Halland medlemsutbildning steg
1. Du får nu chansen att gå utbildningen
tillsammans med övriga partikamrater i
Hallands arbetarekommuner under trevliga
och lärorika former. Med ett modernt
kursmaterial går vi bl.a igenom aktuell
politik, vår organisation & historia, och
ideologi. Alla kan vara med, inga förkunskaper behövs! Medlemsutbildnings steg
1 genomförs i Falkenberg, Lasarettsgatan
11 den 13 och 27 oktober. Anmäld dig
senast den 20 september till Kungsbacka
arbetarkommun på tel: 0300-198 00 eller
mail: sap.kbasoc@gmail.com
Gav steg 1 mersmak? Medlemsutbildnings steg 2
När du gått vår grundutbildning steg 1 och
blir sugen på mer, då är det dags för nästa
steg! Upp-lägget är fortfarande ganska
likt steg 1 men vi fördjupar oss ännu mer,
vi pratar organisation, historia och vår
ideologi. Steg 2, genomförs den 10 och
24 november i Falkenberg, Lasarettsgatan

11. Anmäl dig senast den 20 oktober till
Kungsbacka arbetarkommun på tel: 0300198 00 eller mail: sap.kbasoc@gmail.com
Vi är vanliga människor som drivs av idén
om ett jämlikt samhälle. Förhoppningsvis
upptäcker du
under studiernas gång styrkan i vad vi
människor kan åstadkomma tillsammans
när vi pratar med varandra. Har du frågor
eller funderingar kontakta arbetarekommunens expedition eller vår studieledare
Birgitta Litsegård, litsegard62@gmail.com
eller tel: 073-521 68 63.
Varmt välkommen att deltaga i
studierna, du som ny eller har varit
medlem länge.
Tillsammans går vi framåt!
Socialdemokraterna i Kungsbacka

Dags att nominerat ombud till
partikongressen 2019
senast 24 september vill vi att du mailar till
sap.kbasoc@gmail.com
Dags att nominera kandidater
till Europaparlamentet.
senast 28 september vill vi att du mailar till
sap.kbasoc@gmail.com
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Gemensam valvaka för våra kamrater i Lo och Socialdemokraterna, där vi
bevakar valresultat, aktiviteter och middag. Barnen är självklart
välkomna!
Kl 17:30-? på ABF, Vekstadsgatan 14, Kungsbacka.
Anmälan via länk senast 30 Aug:
http://www.simplesignup.se/private_event/127572/136581e48e
alt kontakta Britt på expeditionstid för hjälp med anmälan på 0721-91 98 00.
Mån kl. 14-16, ons kl. 14-18

Program
17:30 Välkomstbål och mingel
18:00 Buffé
20:00 Musik av Mo Brodén

Under kvällen finns det möjlighet att gå en demokratipromenad, vi kommer
även att presentera den bästa medlemsvärvare, bästa samtalsförare och bästa
valarbetare. Tillställningen är alkoholfri.
Varmt välkomna!
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Vimmel från Valrörelsen

Partiexpeditionen är normalt öppen
måndagar 14-16 samt onsdagar 14-18.
Kungsbacka Arbetarekommun
434 42 Kungsbacka
Tel 0300-19800
Bankgiro 5595-7765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/kungsbacka
Språkröret
E-post: sap.kbasoc@gmail.com
Ansvarig utgivare för Språkröret
Alf Olofsson
Tel 070-5202221
E-post: alf.olofsson@swipnet.se
Fjärås Soc. dem. förening
Ordf. Ingemar Ingemarsson
Tel 0300-544352
E-post: ingemar.ingemarsson42@telia.com
Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening
Ordf. Ingela Hansson
Tel 073 2006275
E-post: ingelahansson57@gmail.com
Kungsbacka Soc. dem. Kvinnoklubb
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson
Tel 0300-25585
E-post: maj.britt.rane.andersson@gmail.com

LO-fackens Soc. dem. förening
Ordf. Helen Ung Le
Tel 070-4831788
E-post: lillan_le_84@hotmail.com
Särö och Vallda Soc. dem. förening
Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson
Tel 0300-25585
E-post: maj.britt.rane.andersson@gmail.com
Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening
Ordf. Jonas Strand
Tel 072-3073705
E-post: jonas@injosoft.se
Åsa-Frillesås Soc. dem. förening
Ordf. Britt Tönnberg
Tel 076-3162449
E-post: be.tonnb@gmail.com
SSU
Ordf Shabnam Zamani
Tel 070-5247860
E-post: Shabnam.zamaniii@yahoo.se

