Nr 3

Hösten 2019

Språkröret
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna Kungsbacka

Drömmen
om frihet
Varje individ är fri
över sitt eget liv
men man ska inte
kunna skaffa sig
frihet över andra
människors livsvillkor.
Det skriver Anders
Törnberg i ett ideologiskt inlägg på
sidan 8.

Öppet hus i
Tölö-Älvsåker
om bostäder
Frågorna haglade
när socialdemokraterna i Tölö-Älvsåker
hade Öppet hus om
kommunens bostadsplanering.

Höstkampanj
Den nära vården är temat i partiets
höstkampanj. Vår sjukvårdspolitiker
Jonas Strand redogör i ett inlägg för
de kommande utmaningarna.
Mer vård ska göras hemma hos
patienten, ute i kommunerna
samt på vårdcentralerna.
Medlemsmöte den 24 Oktober
kl. 18 Mingel.
Möte kl. 18.30

Sidan 10

Hundra års
demokrati
i Sverige
Eva Borg rapporterar från firande i
Stockholm
Sidan 4

Sidan 3

• Vi får besök två elever och en lärare
från Kollaskolan. Föreläsning: Hur det verkligen
var att komma som flykting till Sverige.
•

AK budget 2020, Utvärdering Valberedningen, Presentation Utskotten

Kalendarium 2019
Aktivitet

Datum		

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

VU
AK Styrelse
KF-gruppen
Medlemsmöte

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

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

VU
AK Styrelse
KF-gruppen

Datum		

Tid

Tid

HÖSTKAMPANJ vecka 42
Aktiviteter kommer att genomföras
av regiongruppen och AK
Vård & Omsorg. Samtal och
flygbladsutdelning. Hör av er till exp.
Vi behöver dig för utdelning av material.

Vi har inte längre tillåtelse att stå på kyrkans
parkering. Kyrkan har nu anlitat ett parkeringsbolag
för att bevaka sin parkering. 300 kr för överträdelse.
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Aktivitet

VU
Medlemsmöte
AK Styrelse
KF-gruppen

I

Den nära vården tema
i årets höstkampanj

skrivande stund
närmar vi oss Socialdemokraternas höstkampanj. Temat i år
är hälso- och sjukvård eller
närmare bestämt primärvården. I sjukvårdssverige
pratas det mycket om de
kommande utmaningarna
som alla regioner står inför
och då framförallt den demografiska utvecklingen.
Vad betyder då detta? Jo, vi
blir allt äldre i Sverige. Dels
för att vi har bättre mat, sjukvård med mera vilket gör att
vi lever längre. Men även att
vi har stora kullar av 40-talister som nu börjar komma upp
i den åldern då behovet av
sjukvård ökar. Problemet är
att de som jobbar och betalar
skatt inte ökar i samma takt,
vilket gör att försörjningsbördan för den sistnämnda gruppen ökar markant kommande
decennier.
Något att fundera på i samband med detta är alla nya
svenskar som kom till Sverige
2015-2016. Här har vi en stor
skara människor med ganska
låg medelålder. Kan vi snabbt
integrera dessa i samhället
och via bland annat validering
få ut dem i arbete lättar för-

sörjningsbördan en hel del för
våra infödda skattebetalare.
Vi kommer inte bara behöva jobba med intäktssidan
kommande år, utan vi måste
också jobba med att få ner
våra kostnader för sjukvården.
Lyssnar man runt ska detta
göra dels via digitalisering
men även genom att förflytta
mer vård närmare patienten.
Och vad betyder då det. Jo
mer vård ska göras hemma
hos patienten, ute i kommunerna samt i det som även
kallas primärvården, d.v.s. på
våra vårdcentraler. I Halland
har vi idag cirka 50 vårdcentraler där hälften är i egen
regi och resten i privat regi.
Dessa får sina intäkter via en
hälso-och sjukvårdspeng per
listad individ.
Värt att nämna är att exakt
samma regelverk gäller för
privata som regionala vårdcentraler. Detta styrs av LOV,
Lagen Om Valfrihet som
säger att du som patient har
valfriheten att fritt välja vårdcentral som du vill lista dig
på. Dessa kan sen inte säga
nej utan måste ta emot dig,
oavsett exempelvis kön och
tidigare sjukdomsbild.

I dagsläget har många vårdcentraler problem med sin
tillgänglighet. Jag har egna
erfarenheter men har även
lyssnat på så många patienter
som mötts av beskedet att
tiderna är slut när man ringer
in vid 07:05 på morgonen.
Detta är såklart ett problem
vilket också visar sig på våra
akutmottagningar i Varberg
och Halmstad. Båda har haft
en ökning av antalet besökare
med runt 5 procent per år
senaste åren. Vi ser även att
allt fler använder sig av de nya
digitala vårdcentralerna som
dykt upp på senare tid.
I Socialdemokraternas budget
för 2020 hade vi med extra
satsningar på närsjukvårdenför att utveckla den framöver
så att allt fler kan få sin vård
tillgodosedd utanför sjukhusen. Jag tycker det är bra att
höstkampanjen belyser detta
ack så viktiga område. Problemet är att det inte är vi som
styr i Halland.
Dock kommer det bli andra
bullar när vi Socialdemokrater tar över makten i Region
Halland 2022!

Jonas Strand
Vice Ordförande
Regionfullmäktige
Regionstyrelsens Hälso- & Sjukvårdsutskott
jonas@injosoft.se
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Hur ska vi utveckla
demokratin?

J

riksdagen (i form av en skådespelerska). I
monologen om kvinnors inträde i rikspolitiken fick vi en varm, humoristisk bild av
hur det kan ha sett ut den där första tiden
med kvinnor i rikspolitiken.

a må den leva! Demokratin uti
hundrade år. Kommunstyrelsens
ordförande och jag som oppositionsråd fick förmånen den 18
september att vara med i
Stockholm när 100 år av allmän
och lika rösträtt i kommunala och regionala val skulle firas.

Torbjörn Nilsson, professor i historia
berättade bland annat om socknarna och
senare kommunerna som genom århundraden haft en viktig roll i svensk historia.
Under demokratins genombrott stod den
kommunala rösträtten i centrum, något
som i stor utsträckning är glömt idag.
Eftermiddagen tillbringades på Nalen
(Från mitten av 30-talet till slutet av 60-talet var Nalen en av Sveriges största kulturarenor och mötesplats, med mycket dans
och musik. Under 30 år, mellan 1967 och
1997, bedrev Levi Petri-stiftelsen själavård
på Nalen.)
Temat för eftermiddagens seminarium var
demokratins utveckling de senaste
100 åren, från kampen för kvinnors
rösträtt till dagens arbete med mellanvalsdemokrati. Seminariet tog
upp följande frågeställningar: hur
såg kampen för en allmän och lika
rösträtt ut? Vilka var utmaningarna
då och var finns de idag? Hur ska vi
arbeta för att möta dagens komplexa samhällsfrågor?

Jag skuttade inte direkt upp ur sängen men tåget skulle gå 05.45 så det var
snabba ryck på morgonen. Väl på plats
i Östra riksdagshuset och i Andrakammarsalen där riksdagens talman Anders
Norlén hälsade välkommen började en
väldigt intressant och givande dag. Anders
Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som stod som
arrangör för dagen, ville också han hälsa
oss välkomna och samtidigt gav han ordet
till Kerstin Hesselgren – en pionjär i

Det var många som medverkade
men jag vill nämna två personer,
Barbro Westerholm (L) 86 år och
riksdagens äldsta ledamot, och vår
egen Lena Hjelm-Wallén (S) 76 år
som varit utbildningsminister, utrikesminister och vice statsminister.
Det var roligt och intressant att få
höra dem båda berätta om vad de
har upplevt under åren.
Senare följde jubileumsmiddag i
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Stadshuset, i Blå Hallen. Det var lika fint
som man ser på Nobelmiddagen. Kungen
och drottningen var där och servitörerna
skred nedför den stora stentrappan med
desserten och de sprakande tomteblossen.
Hundra års demokrati i Sverige. Om man
tar tillfället i akt och tänker till och reflekterar över vad vi har. Hur tar vi hand om
demokratin idag? Vad hände i riksdagen
och övriga samhället för hundra år sedan
och vilka var personerna som engagerade

sig för allmän och lika rösträtt? Vad är
demokrati för dig och hur vill du att den
ska utvecklas?
Vi borde också uppmärksamma 100 år av
demokrati i Sverige, i vårt kommunfullmäktige i Kungsbacka. En historiebeskrivning som inleder ett kommande sammanträde det vore någonting det.

Eva Borg (S)
Kommunalråd
0300-834273, 070-8113956
eva.borg@kungsbacka.se
Följ mig gärna på Twitter: @EvaBorg
Sök Eva Borg Sida

5

Frågvisa sossar Kent, Renée, Per-Olof, Elisabeth, Britt, Åke och Maj-Britt.

Torgenkät i juni:

– Fler gågator i centrum

S

ocialdemokraterna
ställde frågor till besökarna i och nära tältet
på torget i juni.

Några var klassiker men någon
ny fråga väckte nyfikenhet. Föga
överraskande ville nästan alla att
det ska vara minst 50 procent
hyresrätter när kommunen växer.
När det gällde tillväxten var man
inte lika överens men de flesta
tyckte att 800 nya bostäder om
året var bra. Det nya området
”Södra Porten” byggs delvis på
odlingsbar jordbruksmark och
här var nästan en tredjedel som

tyckte att detta var i sin ordning
medan resterande kraftigt tog
avstånd. ”Bygg på berget, spara till kommande generationer,
trygghet att ha marken kvar” var
några kommentarer.
Fler ”Gågator” eller gångfartsgator ville de flesta ha i centrum
men en tredjedel tyckte att det
räcker med de vi har. ”Ta bort
trafiken helt i centrum” var
det mer än en som framförde.
Frågan om att ”Däcka över”
järnvägen väckte nyfikenhet och
delade de tillfrågade i två nästan
lika delar. Flest tyckte det lät
intressant men några oroade sig
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för kostnaden och tyckte inte att
det var så angeläget. Några tips
om vad som borde göras i övrigt
fick vi också som tex Sänk farten
till 30km/tim. i Fjärås, bygg en
saluhall i innerstaden och en cykelbana mellan Idala och Fjärås.
Vi tackar alla som gjorde var dag
på torget intressant och att vi
dessutom fick en möjlighet att
berätta något om socialdemokraternas budgetförslag som den
borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige röstade bort.
Åke Eliasson

Torgenkät i september:

– Fler boende för äldre

D

et var ostadigt väder
på torgmarknaden
den 5 september
men knallarna och kunderna verkade att trivas.
De öppna frågor vi socialdemokrater ställde denna dag fick
flera att tänka till och villigt och
engagerat formulera svar. Vi fick
värdefull insikt i vad människor
i Kungsbacka prioriterar och
reagerar på vilket hjälper oss att
driva våra frågor i de politiska
forumen i Kungsbacka. För att
inte tala om alla trevliga samtal.

mera intressant. Det som ändå
nämndes var de höga kommunalrådslönerna. Bygg inga dyra
bostadsrätter i biografhuset och
”brända tomten”. HBTQ flaggan får ej finnas. Varför? Fler
boende för äldre. Verksamheten
”Tillsammans för Kungsbacka”.
Någon saknar skyltar på Bräckan
om aktiviteter. Migrations- och
integrationsfrågor allmänt.

Trygghetskameror finns på tåg och
bussar och skall nu installeras på
Kungsbacka station. Vad tycker du
om det?
Nästan total enighet. Jättebra.
Det behövs. Fånga buset. Någon
efterlyste trygghetsvärdar som
rapporterar och kommunicerar.

Kulturskolans avgifter skall vara
låga så att inget barn stängs ute. Idag
kostar det 950 - 1900 kr/kurs. Är
Barn (och vuxna) rör sig inte tillräck- det OK?
ligt. Har du någon idé om hur vi skall Någon tyckte att det skall föräldlocka fler till rörelse och motion?
rarna ha råd med men de flesta
Nu fick vi svar från fler idrottsansåg att det var alldeles för dyrt
timmar i skolan till att satsa på
och att flera familjer inte hade
idrottsföreningarna och ledråd att betala.
Ett år efter valet 2018. Följer du
arna samt minska skärmtiden
De frågvisa denna marknadsdag i
några politiska frågor i Kungsbacka? för barn och unga. Var en bra
september var Johan T, Rickard W, EliVilka?
förebild som vuxen. UnderhållBara någon följer enskilda frågor ning som får folk att röra sig och sabeth Ö, Per-Olof Ö, Britt T,
Erik Ö och Åke E.
i Kungsbacka, rikspolitiken är
lättgympa.
Åke Eliasson
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Frihetlig socialdemokrati:

Ingen ska behöva
avstå från sin frihet

I

bland är det nyttigt att
stanna upp en stund och
tänka på hur människor
tänkte förr. Särskilt i de tider
av ideologisk vilsenhet som
vi lever i just nu. Jag tror att
några av de starkaste motiven
som fanns bland pionjärerna
i den tidiga arbetarrörelsen
var drömmen om frihet och
människovärde.

bara är ett sätt att uppnå frihet
och människovärde för alla.
Mänsklighetens historia har
hittills präglats av att den individuella friheten har ökats och
spridits till en allt större andel
av befolkningen. Jag tänker mig
frihetens utveckling så här: Den
tidigaste laglösa urtillståndet där
den starkes rätt var den enda
rätten, följdes av feodalismens
epok med privilegier åt de starka
men ändå en viss förutsägbarhet
i förtrycket.

men lägre ned på utvecklingsstegen än socialdemokratin. Liberalernas frihetsbegrepp är mer
primitivt än socialdemokratins.
Den liberala friheten inbegriper
rätten att lägga beslag på andra
människors frihet genom att
göra dem ekonomiskt beroende.
Ett exempel på liberal frihet
om en arbetsgivare erbjuder
anställning till usla villkor och
människor på grund av ekonomisk knapphet inte har möjlighet att tacka nej.

Jag tycker att dessa begrepp är
mer relevanta idag än de har
varit på länge. Moderaterna, som
Under upplysningstiden och
tidigare talade högt och självI ett socialdemokratiskt samhälle
liberalismens framväxt börjar
säkert om frihet, har nu lierat
är de rikas möjlighet att binda
sig med de mörkaste krafterna i det uppstå idéer om individens
upp de fattiga genom ett ekonosvensk politik. De
miskt beroende starkt
övriga delarna av
I ett socialdemokratiskt sam- begränsat. Det är detta
svensk liberalism
som är skillnaden melhar också tappat
hälle är de rikas möjlighet att lan liberal och socialdeförståelsen av vad
binda upp de fattiga genom mokratisk frihet.
frihet egentligen är
Det innebär också att de
för något. Partiet Liberaett ekonomiskt beroende
marknadsliberala reforlerna försöker kombinera
mer vi sett de senaste
starkt begränsat.
sin unkna kravliberalism
åren egentligen har fört
med frihetsbegreppet, som
oss
ett
par
pinnhål neråt på den
rättigheter. Alla människor skall,
ett barn som försöker få ner
frihetliga utvecklingsstegen.
i teorin, vara fria och ha ett lika
en fyrkantig kloss i ett runt hål.
Centern tycker att frihet är något värde. Social rörlighet blir möjDetta bör vi akta oss för i framligt, åtminstone i teorin.
man måste förtjäna genom ett
tiden. Vi får inte heller låta oss
framgångsrikt entreprenörskap.
Med socialdemokratin kommer
inspireras av kravliberalismen
tankar om att sprida frihet, välsom i sin iver att ställa krav på
Ibland kan det kännas som att
stånd och människovärde till alla de svagaste i samhället bara är
vi socialdemokrater nästan bara människor, inte bara de rika och förklädd konservatism.
pratar om pengar och ekonostarka. Även till de som inte kan
misk jämlikhet. Med rätta, vi
Jag tänker att vi skulle kunna
utnyttja möjligheten till social
måste prata om det. Men samformulera vår utopi i termer av
rörlighet (klassresa).
tidigt är det viktigt att komma
frihet istället för ekonomi. Tex
ihåg att ekonomisk jämlikhet
På något sätt står alltså liberalis- såhär:

”
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Demokratibrist,
inte pengabrist!

Varje individ är fri över sitt eget
liv, men man skall inte kunna skaffa sig frihet över andra
människors livsvillkor hur som
helst. Friheten är personlig och
tillhör varje människa. Friheten
får inte bli en handelsvara som
man köper och säljer.
Min vision är ett välfärdssamhälle där ingen människa behöver
avstå från sin frihet. Man skall
kunna arbeta mer av intresse
istället för bara av ekonomiskt
tvång. Men vi har en bit kvar dit.
Anders Törnberg

Var med att dela ut
vårt Höstkampanjmaterial. v 42
Maila
sap.kbasoc@gmail.com
eller
ring 073 811 98 00 till

Partiexpeditionen
Verkstadsgatan 14, KBA

D

et finns inte brist
på pengar i Kungsbacka kommun
utan brist på demokrati!
Sjukskrivningarna ökar
igen bland de anställda
inom Vård och Omsorg.
Detta är ju ingen nyhet för
oss socialdemokrater som
har kontakt med våra anställda och fackliga företrädare i kommun och region!
De anställda får alltid ta stötarna
när det skall omorganiseras eller
effektiviseras!

Hur kommer det sig att Vård
och Omsorg inte betraktas som
nödvändiga för att samhället
skall fungera?
Detta borde vara en fråga som
skulle vara etta på listan över
löftena som de olika partierna
lovat eller är det endast Socialdemokraterna som kommer i håg
detta.
Just nu är det viktigaste frågan
för personalen ARBETSMILJÖN och att i detta läget avslå
vår begäran är skrämmande.

Under mina år i politiken har jag
aldrig upplevt att politikerna i
ledningen varit så främmande inDärför förslog vi socialdemokra- för de problem som finns inom
ter att initiera ett ärende/direktiv Nämnden för Vård och Omsorg.
i nämnden med Vård och OmMen tro inte att jag/vi ger oss.
sorg nyligen.
Våra gamla behöver oss nu och i
Förslaget löd; Vilka arbetsmilframtiden och det skall vi visa att
jöåtgärder planeras för anställd
vi menar allvar!
personal under 2019?
Redovisning i Nämnden 1:a
Maj-Britt Rane Andersson(S)
kvartalet 2020!
Vad blev svaret: AVSLAG!
Skälet var att förvaltningen inte
skulle klara av fler uppgifter! Är
det inte deras arbete att se till
att vi politiker får underlag för
beslut!!!

mån, tis, ons
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2:e viceordförande Nämnden för
Vård och Omsorg

Christian Skogholm ledamot
Susann Tolinsson ersättare

Givande Öppet hus
i Tölö-Älvsåker

S

om förening vill vi hålla
liv i vår medlemsvård och
kunna ge information
om vad som sker på orten där
vi finns. Vi har haft ett Öppet
husmöte för de som är intresserade av hur kommunens
bostadsplanering kommer att
se ut under de närmaste åren.
Vi vet att mycket händer i vårt
område, flera stora projekt och
planeringar startar upp nu när
Kollaområdet snart är klart med
drygt 1000 nya bostäder.
Vi hade bjudit in Emma Kjernald, chef för samhällsbyggnadskontoret som gav oss bra
och överskådlig information om
hela kommunens planering men
främst över vårt geografiska område runt Björkris, Voxlöv, Hede
och Tölö lll- området. Ett 25-tal
intresserade kom och ställde frågor om hur kommunen tänker
främst avseende byggnation på
jordbruksmark. Fler mindre och
billigare lägenheter, typ hyrestak
vem bygger dessa? Krav på hyressättning så våra ungdomar har
råd att flytta hemifrån.

privata intressen sovras utifrån
den aktuella ÖP som ligger idag.
Vidare ställdes frågan om vilka
planer kommunen har för jordbruksmark, var eller hur skall
odlingar bedrivas och vad skall
vi i äta i framtiden. Samstämt
var att kommunen borde vara
markägare och utifrån detta mer
kunna styra upp och planera hur
både skolor och infrastruktur
borde samverka.
Det var ett givande möte, vi
känner att de frågor som ställdes
är just de frågor som berör oss
socialdemokrater och som vi

Äldreboende, bostäder för särskilda behov och vårdcentralsplacering diskuterades. Nyttja
berg och skog mer än vad som
görs idag. Frågorna haglade
stundtals och Emma svarade
på vad både kommunen har
makt att göra eller inte får göra,
annat som är lagstadgat och att
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kommer att arbeta mer i de olika
forum vi har inom politiken.
Med ett varmt tack till Emma
och med en chokladask avslutades kvällen på Björkris skola.

Tölö-Älvsåker Socialdemokrater
Renée Sylvan

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 Påbörjad
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
Gav steg 1 mersmak?

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!

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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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

