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Språkröret
Adnan
inför
EUvalet:
Nu mer än någonsin
behöver vi stå starka
för de värderingar
vi tror på. Det säger
Adnan Dibrani,
hallänning på partiets lista till EU-parlamentet. Sidan 5

(S) måste
gå på
offensiven
Vårt parti måste bli
mycket mer offensivt
för att minska de
ökande ekonomiska
klyftorna och värna
mer om de svaga.
Läs intervju med
Anders Törnberg på
sidan 6

Du glömmer
väl inte att
rösta i EUvalet?
D

en 26 maj är det dags att rösta till Europaparlamentet. Du har också möjlighet
att förtidsrösta fram till valdagen.
Valet är en kamp för demokratin, klimatet
och trygga jobb i Europa. Därför behövs din
S-röst mer än någonsin!

www.kbasoc.
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Tid

Aktivitet

Det går framåt
och det är roligt

N

u har det gått ett år och lite till
sedan jag blev vald till ordförande
för Kungsbacka arbetarekommun.
Jag är precis hemkommen från semester i Italien, Garda. Det har varit en fantastisk vecka, precis vad jag behövde just nu.

Styrelsen arbetar med att fler ska känna delaktighet i vårt arbete. Blir man mer delaktig och
kan påverka då känner man också igen sig i det
vi alla jobbar för.
En liten påminnelse: glöm inte gå och rösta nu
i EU valet! Ta gärna med eller sprid det vidare
till vänner, bekanta och människor ni stöter på
så vi får många som använder sin rättighet att
påverka. Det är viktigt så vi får mycket motvikt
till högerextremismen som ökar i Europaparlamentet.

Det här året har varit en hektisk men rolig tid,
vi jobbar med att förnya vårt sätt att arbeta på
vilket inte är så lätt eftersom det ju aldrig är lätt
med förändring. Vi vill ju inte heller tappa våra
grundvärderingar, solidaritet, rättvisa och allas
lika värde. Så vi kan inte ha för bråttom utan
får skynda långsamt men det går framåt och
det är roligt!

”

Glöm inte gå och
rösta nu i EU valet!
Ann-Louise Lundqvist
Ordförande
070-9581027
ann-louise.lundqvist@hotmail.com
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Vi tar matchen i
EU-valet!

D

EU bildades för att föra människor närmare
varandra. Handel och utbyte mellan länder har
gjort att Europa utvecklats snabbt ekonomiskt
och att människor kan leva i fred och frihet.
Den europeiska unionen ger oss i Sverige
både ökad säkerhet och växande välstånd.
Men de senaste åren har utvecklingen gått åt
fel håll. Högerextrema krafter vinner mark
i land efter land. I slutet av 90-talet hade
extremhögern ett dussintal representanter i
Europaparlamentet. Idag är de över 100 och
samarbetet dem emellan stärks inför valet
i maj. De är nu en reell maktfaktor och i
många länder får de hjälp av den konservativa
högern.

Du vet säkert att EU påverkar
politiken lokalt en hel del. Ungefär hälften av punkterna på en
fullmäktigedagordning i svenska
kommuner och regioner påverkas direkt eller
indirekt av EU.
Till exempel så har kommunerna en viktig
roll som samhällsbyggare genom det kommunala planmonopolet som innebär att varje
kommun har ensamrätt att besluta om hur
dess mark skall bebyggas. EU påverkar denna
verksamhet genom till exempel lagstiftning
som reglerar vilken hänsyn som måste tas till
miljön vid byggnation av olika slag.
Kommuner och regioner är stora serviceproducenter som ansvarar för viktiga samhällstjänster till medborgarna såsom vård, skola
och omsorg. EU påverkar denna verksamhet
på flera sätt, till exempel genom lagar som
reglerar hur varor och tjänster får upphandlas.

Socialdemokraterna kommer att ta matchen!
Vi kommer aldrig att släppa lös extremhögern
på vår kontinent igen och låta dem piska upp
hat mot dem som pekas ut som främlingar eller oliktänkande. Socialdemokraterna kommer
aldrig tystna när löntagares rättigheter attackeras, grundläggande demokratiska värderingar
inskränks, kvinnors rätt till sin egen kropp
ifrågasätts eller vår tids ödesfråga, klimathotet,
förnekas.

Kommuner och regioner är också stora
arbetsgivare som tillsammans sysselsätter
ungefär 1,1 miljoner människor. EU påverkar denna roll genom regler om bland annat
arbetstid, säker arbetsmiljö och likabehandling
i arbetslivet.

Jag har själv förtidsröstat och jag uppmanar
dig att rösta senast den 26 maj!
#ingasoffliggare #dinröstbehövs #röstapåsocialdemokraterna

Jag har nu nämnt några områden där vi som
kommuninvånare blir påverkade av besluten
som tas i EU. Därför är det viktigt att vi gör
vad vi kan och röstar i EU-valet.

”

Vi kommer aldrig att
släppa lös extremhögern
Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Följ mig gärna på Twitter: @EvaBorg
Sök Eva Borg Sida
Eva Borg förtidsröstar
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Adnan Dibrani, hallänning på EU-listan:

Kampen mot högerextrema
viktigast för (S) i EU-valet

”

Hallå där Adnan Dibrani, riksdagsledamot från
Varberg. Du står på
tionde plats på socialdemokraternas lista till Europaparlamentet. Vad ligger bakom
ditt engagemang i europapolitiken?

- Mitt engagemang började med
de internationella frågorna, med
särskilt fokus för fred i Balkanregionen och solidaritet med Palestina. Nu ser vi hur utvecklingen
i Europa går åt fel håll, det EU
som skapades som ett fredsprojekt
utmanas idag av högerextrema krafter. Nu mer än någonsin behöver
vi stå starka för de värderingar som
vi tror på – Frihet Jämlikhet och
Solidaritet.

krafter, de arbetar hårt för att rasera
det Europa som vi känner idag.
Vad är EU:s största utmaning idag?
- Sammanhållningen inom EU
utmanas varje dag av de som länge
velat separera oss. Det är ingen
slump att de som länge förespråkat
unionens upplösning nu vill ”förändra EU inifrån”.
Vilket Europa vill du se framför dig?
- Jag vill se ett Europa som håller
ihop och fortsätter att arbeta för
fred och fri rörlighet. Det är bara
tillsammans som vi kan lösa de
utmaningar som vi står inför. Ingen
är stark ensam, tillsammans kan vi
däremot uträtta storverk.
Vilka utmaningar står europeisk socialdemokrati inför?

Vad betyder EU för Hallänningarna?
- För våra medborgare är närheten till kontinenten central. Vi kan
resa, studera och välja att bosätta
oss vart vi vill inom hela Unionen.
För våra bönder, entreprenörer och
småföretag är den inre marknaden
A och O.

- Eftersom att allt fler länder i
Europa och världen söker de enkla
svaren på de komplexa frågorna
så ser vi populismen och högerextremismen öka. I takt med att
människor vänder blickarna bakåt
och då söker svaren på morgondagens utmaningar i de konservativa
lösningarna utmanas våra värderingar. Socialdemokraterna står för
öppenhet, jämlikhet och solidaritet
i en mer egocentrisk och sluten
värld. Vi behöver visa människor
att trots att det i perioder vacklat
så är det liberala och demokratiska
Europa svaret på framtidens utmaningar.
Hur ska vi agera nu i valkampanjens
slutskede för att mobilisera våra väljare
och få ett högt valdeltagande?
- Vi behöver alla tillsammans ta
samtalen där vi befinner oss.
Vi tenderar att göra saker
svårare än vad de är- EU
valet handlar om vår vardag,
inget annat. Vi ska alltså vara
i människors vardag för att
visa att vi har svaren.
/Per Hellstrand

En röst på (S) är en röst för grundläggande demokratiska värderingar och
rättigheter i Europa, fler schysta jobb, offensiv miljö-och klimatpolitik, minskade
klyftor och större rättvisa samt krafttag
mot gränsöverskridande brottslighet.
Vilka frågor lägger du störst vikt vid?
- Kampen mot de högerextrema är
Prio nr 1. Samma människor som
sprider sitt hat motarbetar och förnekar dessutom klimatkrisen. Det
är inte för inte som det är samma
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Hög tid för vårt parti
att gå på offensiven!

V

i måste tillbaka till vårt
ursprung!
Under den rubriken
skrev kungsbackapolitikern
Anders Törnberg (S) tidigare i år ett uppmärksammat
debattinlägg i partiets tidning aktuellt i POLITIKEN.
Språkröret träffade Anders
för att diskutera socialdemokratins färdriktning i en tid
när det politiska landskapet
förändrats och 73-punktsprogrammet tillsammans med L
och C styr mycket av politiken.
Anders slår först fast att alternativet
högerregering med stöd av SD hade
varit ett mycket sämre alternativ. Men
han vill se en mer offensiv socialdemokrati som finner visioner och strategier
som driver utvecklingen framåt utifrån
våra grundläggande värderingar. Han
framhåller att vi varit på defensiven
sedan 80-talet och tvingats acceptera
saker som tidigare var otänkbara. Och
de steg som måste tas i rätt riktning
ska också ha arbetslivets villkor som
utgångspunkt.
Men först lite om Anders själv. Han
kommer ursprungligen från Halmstad
och skämtar om att bara ett h och två
prickar skiljer efternamnet från rikspolischefen Anders Thornberg som
också växte upp på samma ort.
Livsresan gick sedan via Göteborg
till Kungsbacka där Anders Törnberg
med familj slog sig ner 2013. Med sig
i bagaget har han studier på Chalmers
vilket ledde till att han jobbar med
mjukvara hos Ericssons på Lindholmen Science Park.

Politiskt engagerade han sig i unga år i
SSU. Det som drev honom då liksom
nu är klasskillnadernas orättvisor och
tanken om alla människors lika värde.
-Efter SSU fick det politiska engagemanget vika för annat, men 2017 blev
jag åter medlem i partiet. Jag var och är
nyfiken på hur det politiska systemet
ser ut inifrån, i en perfekt demokrati är
ju alla på något sätt aktiva i politiken!
Så efter förra valet blev jag ordinarie
ledamot i byggnadsnämnden samt
ersättare i fullmäktige, säger Anders
som finner en hel del ideologi också i
denna ”tekniska” nämnd.
-Det handlar ju inte bara om bygglov
utan ytterst även om hur mycket som
ska byggas och i vilka former så att alla
ska ha råd med en bra bostad. Vi gick
ju till val på kraftigt ökat bostadsbyggande vilket i sin tur kräver en mycket mer offensiv markpolitik än den
styrande alliansen mäktar med.
De rika gynnas
För att återvända till partiets övergripande färdriktning blickar Anders
först tillbaka i tiden. Länge fungerade saltsjöbadsandan från 1930-talet
som ju var en kompromiss mellan
kapitalistiska intressen och arbetarrörelsens jämlikhetssträvanden. Men
så kom 80-talets ”Reaganomics” och
”Thatcherism” med ökat spelrum
för kapitalismen, privatiseringar och
skattesänkningar. I Sverige tog det sig
bland annat uttryck i att förmögenhets-, arvs, -gåvo- och fastighetsskatterna togs bort för att inte tala om
alliansens många jobbskatteavdrag.
Allt detta ligger kvar vilket naturligtvis
gynnar de rika i samhället.
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-Vi talade tidigare också om blandekonomin där det fanns en balans mellan
privat och offentlig sektor. Men nu
försvinner den balansen i och med de
många privatiseringarna av vård, skola
och omsorg där privata ägare tar ut
höga vinster med låg risk.
-Vidare har vi en utveckling där industrin anställer allt färre samtidigt som
servicesektorn ökar med sämre villkor
särskilt inom exempelvis städ, snabbmat och bemanningsföretag.
-Jag har tänkt mycket på drivkrafterna
i arbetslivet. Att arbetets glädje och
kreativitet måste återupprättas och
att man känner tillfredsställelse av det
man gör. Att lära för livet i ett arbetsliv där även löneskillnaderna minskar
eftersom löneklyftor leder till uppgivenhet.
Gå på offensiven
-Sett i stort måste vårt parti bli
mycket mer offensivt för att minska
de ökande ekonomiska klyftorna
i samhället och värna mer om de
svaga. Som jag skrev i debattinlägget håller den stora kompromissen
mellan äganderätt och medmänsklighet/solidaritet på att kantra i
och med den allt ojämnare resursfördelningen i samhället.
-Konkret gäller det att bygga ut det
generella välfärdssystemet där det idag
finna stora brister inom t ex skolan
och vården. Jag har även funderingar
på någon form av medborgarlön för
att minska kopplingen mellan arbete
och försörjning. Samt som sagt insatser för mer arbetsglädje och kreativitet
på jobbet!
-Vidare måste vi få ett nytänkande

kring klimat och miljö. Regeringen har
tagit bra initiativ, men mer måste göras
samtidigt som omställningen inte får
gå ut över de svaga i samhället.
Anders Törnberg slår fast att det nu är
hög tid för medlemmarna i vårt parti
att börja diskutera mycket mer om vilka steg vi ska ta i rätt riktning utifrån
vår grundläggande ideologi om ett
jämlikt samhälle. Här gäller det att få
mera liv i den folkrörelse som socialdemokratin var från början.
Han ser därför positivt på den nya
s-föreningen Reformisterna även om
han inte är medlem. Förutsättningarna
är goda för en ideologisk framtidsdiskussion i partiet.
-Det kan inte vara farligt att tala om
nackdelarna med vinster i välfärden
även om den frågan lagts på is i och
med kompromisserna med L och C!
Och vi måste även vara beredda att
diskutera om det inte är dags att återinföra skatten på t ex förmögenheter.
-Angeläget är också att vi inte fjärmar
oss mer från den fackliga rörelsen utan
börjar driva frågor om t ex arbetsvillkor och anställningstrygghet tillsammans.
Lyckas vi med allt detta och åter blir
en levande folkrörelse, ja då tror jag att
vi har de bästa dagarna framför oss för
att citera Olof Palme!
FOTNOT: Anders skrev även ett
debattinlägg i AiP efter valet där han
ansåg att vi i valrörelsen fokuserade
för mycket på hårdare straff och för
lite på brottets sociala orsaker.

/Per Hellstrand
Välkommen till

Samhällsbyggnadsutskottet
19 juni kl. 18-20
ABF, lokal Fregatten
anmäl dig till
sap.kbasoc@gmail.com

Aktuellt i Regionen:

Borgarna i Region
Halland höjer skatten

I

onsdags den 15/5 så
presenterade den borgerliga majoriteten sitt
budgetförslag för 2020 för
den samlade pressen. Helt
överraskande så vill dom höja
skatten med hela 58 öre för
att få ihop sin budget kommande år. Jag måste säga
att jag blev förvånad när jag
hörde detta, då borgarna så
sent som i november hade en
ganska hård ton mot Vänsterpartiet, som redan inför budget 2019 föreslog en skattehöjning.
Varför har dom då landat ner
där? För drygt 4-5 år sedan
beslutade ett enigt regionfullmäktige att vi skulle påbörja
ett åtgärdsarbete för att på
ett par års sikt minska kostnadsökningen med närmare
400 miljoner. Redan då fanns
indikationer att kostnadsutvecklingen inom vården vida
överträffade intäktsökningarna från skatter och statsbidrag. Mycket på grund av
bristande ledning och styrning från den ledande majoriteten så blev utfallet betydligt
sämre och landade på någonstans runt 140-150 miljoner.
Och även om vår Socialdemokratiskt ledda regering
har skjutit till ganska mycket
pengar via ökade statsbidrag,
så är prognosen dyster för
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kommande år. Till slut insåg
förmodligen den borgerliga
majoriteten att situationen
var ohållbar och går nu därför
fram med en skattehöjning.
Dock kommer inte detta att
räcka. Om inte borgarna
lyckas vända på denna negativa trenden kommer vi befinna oss i samma situation
om 3-4 år och dom kommer
tvingas till ytterligare skattehöjningar. Jag är dock skeptiskt till att dom reder ut detta och förhoppningsvis har vi
en ny socialdemokratisk majoritet vid styret efter 2022 så
att vi kan vända denna skuta
mot en mer hållbar kurs. Det
är tydligt att region Halland
behöver ett nytt styre!

S

jälva är vi på slutklämmen med vårt budgetarbete och kommer
presentera vårt Socialdemokratiska budget måndag den
27 maj.

Jonas
Strand
Ledamot
Regionstyrelsens
Hälso- och
Sjukvårdsutskott

Första maj i Kungsbacka:

EU-valet fight
för demokratin

Ö

ver 150 kungsbackabor demonstrerade
för trygghet, demokrati och sammanhållning i
Badhusparken på Första maj.
Nytt för i år var en hoppborg
för barnen och sången Arbetets söner kompletterades
med Arbetets systrar. Lagom
till avslutningen med Internationalen bröt solen symboliskt igenom förmiddagens
kyla och efterhängsna dimmoln!
Dagens två huvudtalare var SSU:s
kandidat i EU-valet Linus Glanzelius och vår egen riksdagsledamot

Sara Heikkinen Breitholtz vilka
båda drog ner många applåder.
Linus som är göteborgare och åtta
på partiets EU-lista betecknade valet som en fight för demokratin och
slog fast att det nu gäller att sätta
stopp för högerextremismen i Europa med hjälp av ökad jämlikhet.
Det handlar om vårt sätt att leva.
Han exemplifierade med utvecklingen i länder som Polen och
Ungern och framhöll att det är ett
smärtsamt uppvaknande när demokratin och rättigheterna åter hotas.
SD-politiker ser Ungerns Orban
som en förebild och så nära som
i Kungälv hörs nazisternas stöveltramp på Första maj.
-Vi måste ha en politik i Europa
för sammanhållning och jämlikhet.

Det var stor aktivitet i Badhusparken på Första maj med över 150 besökare.
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Då gäller det att fördela tillväxten
rättvist och sätta människan före
marknaden. EU är till för oss,
inte för företagen och de rika och
därför gäller det även att skapa en
insatsstyrka mot finansiella brott.
Linus Glanzelius tog vidare upp
klimathotet och konstaterade att
de 100 största företagen står för 70
procent av utsläppen. Lösningen
är en klassmedveten politik för att
rädda klimatet där ingen människa
lämnas efter.
Sara Heikkinen Breitholtz tal
präglades av ett kraftfullt försvar
för jämställdhet och jämlikhet.
Kvinnorna har sin givna plats i
samhället men nu går utvecklingen bakåt med stora steg.
Hon framhöll att vi måste stå emot
vågen av kvinnohat som sköljer

Gert Svensson stod för korvgrillningen

Vi måste stå emot kvinnohatet som sköljer över världen framhöll Sara Heikkinen Breitholtz

över världen och aldrig låta någon
ta ifrån oss våra rättigheter.
-Vi i Sverige tar täten när det gäller
kvinnors rätt till sin egen kropp
och alla människors lika värde.
Kvinnor ska ha samma rättigheter
och möjligheter som män alltid
haft.

-Det, mina vänner är
socialdemokratisk politik
avslutade Sara sitt tal.
/Per Hellstrand
FLER BILDER
PÅ NÄSTA SIDA

EU är till för oss och inte för företagen och de
rika betonade Linus Glanzelius

Sara tog även upp hoten från
högerextremismen i Europa och
konstaterade att EU nu står inför
den största utmaningen sedan unionen bildades. Ett lika stort hot
är klimatet där kraftfulla lösningar
krävs.
Men hon hann även med några inrikespolitiska frågor och betonade
vikten av en jämlikhet skola och en
bostadspolitik som ger alla chans
att få den bostad de har rätt till.
-Vänner, vi måste minska klyftorna i samhället genom att jobba
tillsammans och se till att alla
har möjlighet att förverkliga sina
drömmar. Det är att ge människor
hopp och framtidstro. Hopp och
tro på demokrati. Tro på rättvisa.
Tro på frihet. Tro på alla människors lika värde.

Det röda fanorna blev en färgklick under den molniga inledningen av Första maj.
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Vår ordförande Ann-Louise Lundqvist tillsammans med kassören Åsa Andersson

Fika och korv och bröd hör till på Första maj särskilt när det bara är tio grader i luften

Eva Borg och Linus Glanzelius diskuterade
EU-valet

Maj-Britt Rane Andersson och Elisabeth Östlund firar Första maj

Marcus och Ebba stod för musiken och sången

Hoppborgen blev ett populärt inslag för barnen i årets Första maj-firande
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Dörrknackning med socialministern
Under vecka 19 var vår socialdemokratiska socialminister Lena Hallengren på besök
i Halland. På onsdagen besökte Lena först
Urologimottagningen på Hallands sjukhus i

Halmstad som jobbat aktivt med att korta ner
väntetiderna inom cancervården. Därefter blev
det dörrknackning på Tingberget i Kungsbacka
tillsammans med vår lokala politiker och SSU.

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.

Medlemsutbildning 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
Varberg, 5 och 12 okt 2019
Anmäl senast den 20 sept 2019
Halmstad, 2 och 16 nov 2019.
Anmäl senast den 18 okt 2019
till Kungsbacka arbetarkommun på
tel: 073-811 98 00 eller
mail: sap.kbasoc@gmail.com

till Kungsbacka arbetarkommun på
tel: 073-811 98 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!

Gav steg 1 mersmak?
Medlemsutbildning 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
2 och 16 nov 2019 i Halmstad.
Anmäl senast den 18 okt 2019
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Vi har inte längre tillåtelse att stå på kyrkans
parkering. Kyrkan har nu anlitat ett parkeringsbolag
för att bevaka sin parkering

Partiexpeditionen är öppen
måndagar 14-18 samt onsdagar 14-16. OBS! längre öppettid på måndagar.
Andra tider kan förekomma pga möten, maila gärna någon dag innan
om du vill vara säker på att träffa mig. Hälsningar Britt
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@gmail.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. Renée Sylvan
Tel 072-544 47 90
E-post: renee.sylvan@telia.com
Åsa-Frillesås Soc. dem. förening
Ordf. Britt Tönnberg
Tel 076-3162449
E-post: be.tonnb@gmail.com
SSU
Ordf Einar Wiklund
E-post: einar.wiklund@gmail.com

