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•
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Kalendarium 2019
Aktivitet

Datum		

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-08-12		
2019-08-19		
2019-08-26
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

		
2019-02-04		
2019-02-11		
2019-02-18
18:00
2019-02-27
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen
Medlemsmöte

2019-09-09		
2019-09-16		
2019-09-23
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-03-11		
2019-03-18		
2019-03-24
13-17
2019-03-25
18:00

VU
AK Styrelse
Årsmöte
KF-gruppen

2019-10-07		
2019-10-14		
2019-10-21
18:00
2019-10-24
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen
Medlemsmöte

2019-04-08		
2019-04-15		
2019-04-22
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-11-11		
2019-11-18		
2019-11-25
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

2019-05-01		
2019-05-13		
2019-05-20		
2019-05-26		
2019-05-27
18:00
		
2019-06-03		
2019-06-10		
2019-06-17
18:00

Första maj
VU
AK Styrelse
EU-val
KF-gruppen

2019-12-02		
2019-12-05		
2019-12-09		
2019-12-16
18:00

VU
Medlemsmöte
AK Styrelse
KF-gruppen

Datum		
Tid
		
2019-01-07
17:30
2019-01-07
18:30
2019-01-14
18:00

VU
AK Styrelse
KF-gruppen
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Tid

Aktivitet

Bostaden en social
rättighet
– inte en handelsvara

D

et var rubriken på mitt anförande då jag var inbjuden till
Bostadsfrukosten arrangerad av
Centern i Kungsbacka. Tack för
inbjudan! Det var fullsatt i lokalen på Storgatan 1. Byggexploatörer, en del kommunfolk
och de som är intresserade av samhällsplanering och bostadsbyggande. Hasse Anderson
som tidigare arbetade många år med samhällsplanering på kommunen inledde och gjorde
en liten historisk beskrivning av Kungsbackas
utveckling. Representanter från Erlandsson
Bygg, Swedbank och Serneke deltog också i
panelen.
Det nämndes att politikerna har stor samsyn
när det gäller byggande i kommunen. Hm!
Det vi är överens om är att det ska byggas.
Vi är dock inte överens om hur mycket det ska
byggas, vad det är som ska byggas och var det
ska byggas. Att det byggs i Kungsbacka kan
vi vara överens om men vi socialdemokrater
anser att det behöver byggas fler hyresrätter!
Bristen på kommunal mark är ett bekymmer.
Då talar vi inte bara om mark för bostäder
utan även för företag som vill etablera sig i
kommunen eller bygga ut sin verksamhet.
Fick en del instämmande nickanden från
åhörarna.
Efter frukostmötet kom en representant
från Sveriges Byggindustrier fram till mig.

”

De hade siffror som visade att det inte byggts
så många bostäder förra året och innevarande år i Kungsbacka som det gjorts sken
av. Vi kom överens om att träffas efter nyår
tillsammans med några fler politiker, byggexploatörer och chefstjänstemän. Det är bra och
viktigt med god dialog med dessa intressenter.
Blev uppringd efteråt av en mindre exploatör
i kommunen som höll med mig om att det
behöver byggas fler hyresrätter. Det kan ju
vara lite känsligt att på ett möte ställa sig upp
och tala om att man gillar det en socialdemokrat säger.
Det är inte bara kommunen som ska ha
ansvar för vårt samhälle. Stora byggare ska
också ha samhällsansvar. Gav en eloge till
Erlandsson Bygg och Eksta Bostads AB som
tillsammans med kommunen gjort det möjligt
för nyanlända att utöver studier kunna arbeta
som snickare för att bygga just bostäder.
Lärande Bygg heter projektet. Utbildningen
ger goda möjligheter till att få arbete inom
branschen eller studera vidare. Samtidigt
stimuleras byggbranschens attraktionskraft
för att säkra framtida kompetensförsörjning.
Ett annat syfte är att utbildningen ska leda till
ökad integration och mångfald av arbetskraft.
Superbra!

Gav en eloge till
Erlandsson Bygg och
Eksta Bostads AB
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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Valkonferens
i Halland

L

ördagen den 17 november
begav sig ett tiotal morgonpigga ombud samt nominerade till Falkenberg för att delta
på Socialdemokraternas regionala
valkonferens.
Den regionala valberedningen hade
arbetat fram ett förslag utifrån givna kriterier samt våra antagna listor
med kandidater. Det blev bara en
votering under konferensen
och utöver det gick församlingen
på valberedningens förslag. Efter
alla uppdrag var tillsatta föredrog
vår ombudsman Sebastian Ghafari
en valanalys gällande det regionala
valet.
Konferensen avslutades med en
workshop om vad vi kan göra
bättre inför nästa val.

Rapport av Jonas Strand

Valda från Kungsbacka:
Jonas Strand: Regionstyrelsen samt Regionstyrelsens Hälso- och Sjukvårdsutskott, m.m.
Helen Ung Le: 2e vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri
Mikael Delin: Vice ordförande Lokal nämnd
Kungsbacka
Maud Lanne: Vice ordförande Teater Halland, Ersättare Kultur och skola, Hallands
länsmuseer
Martin Aronsson: Ersättare Hallands Sjukhus
Eva Borg: sitter sedan tidigare i Strukturfondspartnerskapet samt 1:a gruppen för
tryckfrihetsmål.
Åsa Andersson: Lokal nämnd Kungsbacka,
Riksteatern Halland
Rasmus Petrusson: Regionservice
Ann-Louise Lundqvist: Patientnämnden

Foto: Peggen
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Socialdemokraterna kan vara den
progressiva rösten inom samhällsbyggnad i Kungsbacka.

K

ungsbacka kommun
är en av de snabbast
växande kommunerna
i Sverige och det byggs överallt kan det ibland kännas
som. Men hur strategiskt och
hållbart är det egentligen?
Kommunstyrelsen, och ytterst
Kommunfullmäktige styr och
leder processen med framtagandet av en ny översiktsplan.
Den nuvarande översiktsplanen för Kungsbacka kommun
är sedan 2006, och den vållar
mer huvudbry och problem
än ger stöd åt tjänstemän och
politiker idag. Arbetet är i sin
linda och de viktiga besluten
är inte tagna ännu och påverkansfönstret är vidöppet för
den som vet att använda det.
Socialdemokraterna har i Byggnadsnämnden drivit en tydlig
politik för att utveckla Kungsbacka på ett sammanhållet och
strategiskt hållbart sätt den
gångna mandatperioden. För att
i dagsläget säkerställa att så även
blir möjligt i framtiden så krävs
att vi tillsammans tar chansen att
vara tongivande i arbetet som nu
pågår. Det innebär konkret att
komma med inspel och idéer på

workshops gällande allt ifrån trafikstrategin till vilken typ av bebyggelse vi vill se i olika delar av
kommunen. Det är i detta arbete
som besluten gällande den långsiktiga samhällsutvecklingen ska
fattas. Översiktsplanen tillsammans med andra principfrågor
som om vi vill förtäta staden och
centrera befolkningsökningen
till Kungsbacka stad eller till våra
serviceorter eller på den övriga
landsbygden är centrala för att
styra en kontrollerad utveckling
av kommunen.
Kommunfullmäktiges mål om
bostadsbyggande är 800 bostäder per år. Socialdemokraterna
vill bygga 1000 bostäder om
året. Men frågan är om det är en
rimlig eller önskvärd byggnadstakt med tanke på de kostnader
som de medför i övrig samhällsservice. Hur vill vi konkret
arbeta med att förbättra näringslivets möjligheter att verka
i kommunen? Vilka områden
vill vi utveckla för olika typer av
industrier och hur vill vi att det
ska gå till? Dessutom behöver
partiet ta ställning till infrastuktursfrågor. Nu inleds en förstudie om möjligheten att gräva

ner järnvägen. Frågan väcktes
av Alf Olofsson för tio år sedan
och Onsalavägen är ännu inte på
plats, 50 år senare.
Detta är endast ett litet axplock
av alla de frågor som behöver
behandlas och beslutas om i
samband med utvecklingen av
den nya översiktsplanen och de
tillhörande strategierna. Är vi
inte med i matchen nu så dröjer
det minst tio år innan chansen
kommer igen. För en sak är
säker, Kungsbacka växer så det
knakar. Frågan är om det är på
ett önskvärt sätt, det vill säga
långsiktigt hållbart.

Sara Heikkinen Breitholtz
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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 kursma-

terial går vi bl.a igenom aktuell politik, vår
organisation & historia, och ideologi. Alla
kan vara med, inga förkunskaper behövs!
Medlemsutbildnings steg 1 genomförs i
Halmstad, 16 och 30 mars 2019.
Anmäl senast den 1 mars 2019
Varberg, 13 och 27 april 2019
29 mars 2019
Anmäl dig till Kungsbacka arbetarkommun på tel: 073-811 98 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! Upplägget är fortfarande ganska likt
steg 1 men vi fördjupar oss ännu mer, vi
pratar organisation, historia och vår ideologi. Steg 2, genomförs 13 och 27 april
2019 i Varberg.
Anmäl senast den 29 mars 2019
Anmäl dig till Kungsbacka arbetarkommun på tel: 073-811 98 00 eller
mail: sap.kbasoc@gmail.com

Handledarutbildning

23-24 februari 2019 Katrineberg
Anmäl senast den 8 februari 2019
mail: sap.kbasoc@gmail.com

Ledarutbildning steg 1 & 2
på Viskadalens kursgård

Ledarutbildning steg 1, Grundläggande
ledarskap, är en distanskurs som riktar sig
till dig som är förtroendevald ledamot eller
ersättare i nämnder och styrelser. Kursen
vänder sig till dig som vill utvecklas i din
roll som socialdemokratisk ledamot eller
ersättare. Kursen löper över ett år med fyra
internat plus mellanliggande hemuppgifter.
Kursstart är 7 januari
(internat 1, 16-17/2, internat 2, 18-19/5,
6

internat 3, 7-8/8, internat 4, 2-3/11) med
avslut den 13 december 2019. Frågor om
kursen, anmälan m.m. gör du till Birgitta
Litsegård, studieledare på mail: litsegard62@gmail.com, tel: 073-521 68 63.
Anmälan görs snarast!
Ledarutbildning steg 2, Att leda partivänner, är en distanskurs som riktar sig
till dig som är förtroendevald gruppledare
i nämnder eller styrelser. Kursen vänder
sig till dig som vill utvecklas i din roll som
socialdemokratisk ledare. Kursen löper
över ett år med fyra internat (internat 1,
2-3/3, internat 2, 1-2/6, internat3, 31/81/9, internat 4, 9-10/11) plus mellanliggande hemuppgifter. Kursstart är 21
januari med avslut den 13 december 2019.
Frågor om kursen, anmälan m.m. gör du
till Birgitta Litsegård, studieledare på mail:
litsegard62@gmail.com, tel: 073-521 68
63. Anmälan görs snarast!
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!
Hösten 2019 återkommer
Medlemsutbildning steg 1 och 2
Socialdemokraterna i Kungsbacka

Vård och
Omsorgsboende
i Älvsåker!
Det är faktiskt sant!
Vid Vård och Omsorgsnämnden
i förra veckan beslutades att ett
Vård och Omsorgsboende skall
byggas i Älvsåker.
Det var på ett förslag från Johan Tolinsson och undertecknad som med
skärpa talade om att nu var det dags!
Redan för åtta år sedan fanns ett
förslag för byggnation med på lokalplanen men kom bort vid budgetberedningen
Nu ville inte vi att detta skulle hända
igen. Efter ganska hetsiga diskussioner och till slut stöd från centerns
Ulf Persson godtog Nämnden vårt
yrkande så ÄNTLIGEN får Ni i Älvsåker ett Vård och Omsorgsboende!
Maj-Britt Rane Andersson
ledamot i Nämnden för Vård och
Omsorg

EP valet - ämnet för dagen på
Åsa Frillesås medlemsmöte
Inför EP valet i 26 maj 2019 ville
Åsa-Frillesås förening få mer kunskaper. Åke Eliasson och Martin
Aronsson våra representanter i regionens EU-nätverk gästade föreningens medlemsmöte 15 november.
EU i din vardag, Fakta och Myterna om EU. Det blev diskussioner
om demokrati, våra fördomar om

regler och beslut fattade i EU. Med
Åke och Martin som samtalsledare
fick vi en intressant och givande
kväll på Löftadalens Folkhögskola.
För mer kunskap om EP valet sök
på www.europaportalen.se
http://sieuropaparlamentet.se/

VÄLKOMNA!

På JULMYS med S-KVINNOR

den 4 december 19.00 på ABF i Kungsbacka
Vi bjuder på kaffe och lussebullar och lite godis.
Vårt Kommunråd berättar om händelser
under året och valrörelsen
Vi har också med oss en julklapp
som kanske Tomten delar ut!!
Vi hoppas få se ALLA S-KVINNOR tillsammans
Styrelsen

Maj-Britt Rane Andersson ordförande
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Viktiga datum 2019

Partiexpeditionen
NYTT Telefonnummer

AK Årsmöte söndagen den 24 mars
ABF, Fullriggaren

Partikongressen 22-24 mars 2019
Örebro

073 811 98 00

Val till Europaparlamentet 2019
8 maj 2019: Förtidsröstningen i Sverige
startar.
26 maj 2019: Valdag och sista chansen att
rösta. Vallokalerna i Sverige är öppna
mellan 08.00 och 21.00.

Kungsbacka
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God Jul och Gott Nytt År

Partiexpeditionen är öppen
måndagar 14-16 samt onsdagar 14-18. förändringar kan ske 2019.
Kungsbacka Arbetarekommun
434 42 Kungsbacka
Tel 073-811 98 00
Bankgiro 5595-7765
e-post sap.kbasoc@gmail.com
www.kbasoc.nu
Språkröret
E-post: sap.kbasoc@gmail.com
Ansvarig utgivare för Språkröret
Ann-Louise Lundqvist
Tel 070-9581027
E-post: ann-louise.lundqvist@hotmail.com
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

