
Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande (S)

Hösten rivstartar med kyrkoval. En valrörelse där vi behöver engagera
oss för att flytta fram våra positioner inom kyrkan. En extra krydda 
för oss Mölndalsbor är ju att kyrkoherden i Fässberg, Susanne 
Rappmann, ligger bra till i valet av ny biskop. Ett val som avgörs 
senare i höst.

Så här i slutet på sommaren...

Vi har en del kniviga frågor att 
ta oss an under hösten. Vi ska ta 
ställning till ridklubbens fram-
tida verksamhet på Gunnebo. Vi 
fortsätter vårt arbete för att får ett 
positivt besked från Trafikverket 
om Götalandsbanans dragning. 
Detta inte minst viktigt för att vi 
ska komma vidare med vårt arbete 
i Forsåker. Trycket på bostäder är 
fortfarande högt. Både för nyan-
lända, men också på den ”vanliga” 
bostadsmarknaden. Vi startar 
höstens arbete med att jobba färdigt 
budgeten för 2017. Ramarna tog vi 
i juni, nu snickrar vi på detaljerna.

Inom vårt parti så börjar arbetet 
med att hitta kandidater till kom-
mande mandatperiod inom kom-
mun, region och riksdag. Ett arbete 
som partiet kommer att ägna stora 
delar av höstens mötesverksam-
het till. Efter kyrkovalet så är det 
dags för vår valledningen att börja 
dra upp riktlinjerna för valrörelsen 
2018. Så att tro att denna höst blir 
en lugn och stillsam period är bara 
att glömma. I alla fall om man är 
engagerad socialdemokrat.

Själv har jag vilat hårt hela somma-
ren. Jag har haft förmånen att få ha 
en sammanhängande semester där 
jag umgåtts med familj och vänner. 
Ett par resor har det också blivit, 
en vecka på Kreta med sol och bad 
och 5 dagar i Florens av kultur och 
födelsedagsfirande. Om vi tycker 
vi haft en kall sommar hemma är 

jag övertygad om att greker och 
italienare tycker motsatsen. Mel-
lan 35–40 grader mitt på dagen 
var nästan i häftigaste laget. Men 
i de värsta svettbyarna så fick man 
tänka intensivt på de skandinaviska 
lågtrycken så stod man ut en stund 
till. Jag är utvilad, jag är laddad  
och jag känner stor lust att ta mig 
an det politiska arbetet i höst.
I vårt nybildade partidistrikt där 
Patrik är ordförande startar utbild-
ningsverksamheten tidigt. Redan 
nu i september är det mediaut- 
bildning och i oktober är det en 
utbildning med namnet ”Dörr-
knackning på sociala medier”, det 
handlar om att nå våra målgrupper

på sociala medier. Vi kommer att 
få lära oss hur man gör film för 
YouTube, hur man marknadsför  
sig på Facebook, Twitter och Insta-
gram. Jag hoppas att vi blir många 
från Mölndal som tar chansen att 
förkovra sig i ämnet.

I den kommunala organisationen 
ska det bli roligt att lära känna vår 
nya förvaltningschef inom skolan. 
Där har vi både ny förvaltningschef 
och ny ordförande. Tomas Anger-
vik valdes ju till ordförande där i 
juni efter Patrik som gjorde ett kort 
inhopp. Den nya förvaltningsche-
fen Fredrik Hellsten kommer från 
Svenljunga och har många tankar 
kring hur man kan utveckla och 
förbättra verksamheten inom skola 
och förskola. Det ska bli roligt att 
följa detta.

På höstens första medlemsmöte 
i arbetarekommunen så kommer 
professor Ulf Bjereld att filosofera 
om opinionssvängningarna fram till 
valet. Men innan dess så ska vi so-
cialdemokrater ha ett öppet möte i 
Hällesåker i Lindome. Vi vill skapa 
en dialog med de boende i för att 
se vilka behov och möjligheter de  
ser för att utveckla Hällesåker och 
servicen till de boende där. Det 
mötet kommer vi ha den 6 septem-
ber på Hällesåkersgården. Vi startar 
klockan 19.00

Slutningen så kämpar vi ju för att 
vara den ledande kraften inom poli-
tiken i Mölndal. För det så krävs 
det synlighet och engagemang. Jag 
hoppas att ni alla är beredda att 
hjälpa till med detta. Politik är ett 
lagarbete. Laget är alltid större än 
jaget. Jag hoppas vi ses på möten 
och evenemang under hösten. 

Nu kör vi!
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Rösta på Socialdemokraterna 
i Kyrkovalet
Då röstar röstar Du för: 
– En öppen och välkomnande folkkyrka. Bl a för 

att all barnverksamhet och konfirmation skall 
vara avgiftsfri.  

- En kyrka där alla har lika värde oavsett sexuell  
läggning 

- En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare 
och som ställer krav på leverantörer. Att de har  
justa villkor med en särskild satsning på arbets- 
miljöarbetet. 

Rösta senast den 17/9  och ta med dig dina 
ungdomar som fyllt 16 år.
(I detta valet kan du kryssa 3 kandidater på varje 
valsedel)

Professor Ulf Bjereld  
besöker S i Mölndal
Professor Ulf Bjereld kommer till Mölndal och  
besöker Socialdemokraternas medlemsmöte   
måndag 11 september kl.18.30 i Folkets Hus.

Ulf Bjereld är professor 
i Statsvetenskap vid   
Göteborgs Universitet.  
Han är också ordförande 
för kristna socialdemo-
krater i organisationen  
Tro & Solidaritet. Han 
sitter också i den socialde-
mokratiska partistyrelsen. 
Du har säkert läst hans 
namn i samband med att 
han uttalat sig för Afton-
bladet eller annan svensk 

media gällande aktuella politiska händelser, inte minst 
när det gäller opinionens svängningar.

Självklart kommer en del av mötet handla om det 
kommande kyrkovalet. Men huvudnumret blir    
när Ulf Bjereld ska berätta för oss hur valet 2018   
kommer att sluta! 

Det var kanske att ta i, men han kommer reflektera 
över hur opinionen kommer att svänga och berätta 
vad som idag påverkar opinionen. Är det politiska   
frågor? Är det media? Eller är det något helt annat?

Du som är medlem är hjärtligt välkommen på vårt  
medlemsmöte måndag den 11 september kl.18.30    
i Folkets Hus Mölndal.

Patrik Karlsson lämnar
två av sina uppdrag  
i VGR
Patrik valdes in i Regionfullmäktige i samband 
med valet 2014. Efter valet valdes han till 
ersättare i Regionstyrelsen samt 2:e vice ordföran-
de i Regionutvecklingsnämnden. Det är dessa två 
uppdrag som han nu lämnar.

– Ibland behöver man sätta ner fötterna för att skapa 
förändring! Man får ruska om det man rår på och byta 
fokus för att komma vidare. Jag lämnar mina uppdrag 
i Regionstyrelsen (RS) och Regionutvecklingsnämnden 
(RUN). För mig är det viktigt att se att politiskt arbete 
leder till förändring och utveckling. Jag har svårt att 
se det i RS i den omfattning jag önskar, och tillräckligt 
snabbt, för att jag ska kunna känna mig tillfreds. 
Jag hoppas att min efterträdare har större möjlighet till 
det. Jag kommer att behålla mitt uppdrag som ledamot 
i Regionfullmäktige, säger Patrik Karlsson.

Han säger också att vara politiskt aktiv är att driva på 
samhällsutvecklingen oavsett var man engagerar sig. 
Och att han kommer att fortsätta jobba för att Social-
demokraterna ska vara den ledande kraften i svensk 
politik i de övriga uppdrag han har, inte minst de 
uppdrag inom partiorganisationen han upplever som 
de mest stimulerande och roliga som finns. Patrik är 
bland annat distriktsordförande för Göteborgsområ-
dets Socialdemokratiska Partidistrikt samt ersättare i 
partistyrelsen. Han har även uppdrag inom SKL och 
arbetarekommunen

– Att utveckla organisationen, partiet, genom utbild-
ning och stimulerande aktiviteter för att ge energi till en 
valrörelse tar tid och kraft. Det är ett arbete som jag nu 
vill prioritera. 

Mitt beslut kommer också att ge mig andra, nya, 
möjligheter framöver. Vilka återkommer jag till så  
småningom, avslutar Patrik Karlsson.



Biskopsvalet,  en framgång  för Mölndal!
I förra veckan var det  nomineringsval i biskopsvalet. Man skall 
ha 5% för att gå vidare och vår kyrkoherde Susanne Rappmann  
fick 21% och flest röster. 

Det skall bli intressant att se fortsättningen i det slutliga valet i oktober. 
Många vill ha en kvinnlig biskop i Göteborgs Stift efter alla år av kvinno-
prästmotstånd. 

Susanne är den första kvinnliga präst som prästvigts i Göteborgs Dom-
kyrka. Hon är mycket lämplig för uppdraget, då hon är en god ledare 
och särskilt duktig på personalfrågor. Tack alla elektorer och ersättare för 
första omgången som blev en framgång! 

Jan-Erik Lindström
Kyrkopolitisk ledare

Socialdemokraterna i Lindome 
bjuder in till ett öppet möte   
i Hällesåker
Det är många som är intresserade av vår politik och hur vi tillsam-
mans kan skapa bra förutsättningar.Viktigt att tillsammans ha en 
öppen dialog om utvecklingen av Hällesåker. 

Vårt fokus på mötet kommer handla 
om Hällesåker. Vi vill få en bättre 
bild av hur ni som bor i Hällesåker 
upplever det.

Självklart finns det en rad olika 
frågor att ha diskussion kring som 
tex skola, cykelvägar, belysning och 
olika sorters kommunal service etc.

Vilka frågor är viktiga för er som bor 
i Hällesåker?

Hur ser vi politiker på frågorna?  
Har kommunen något på gång och  
i sådana fall vad?

Vi kommer ha flera politiker på plats 
för att kunna svara på så många av 
era frågor som möjligt.

Genom att bjuda in på ett öppet 
möte hoppas vi på bra och givande 
dialog med er som bor i Hällesåker.

Vår förhoppning är att vi får ett 
givande möte och kan göra det 
till ett årligt arrangemang med att 
förlägga ett av föreningens möten i 
Hällesåker.

Vi kommer bjuda på kaffe med dopp. 
Det kommer även gå att köpa lotter 
och bli medlem för den som vill.

Mötet kommer att vara i Fotbolls-
föreningens lokaler mellan kl 19-21, 
vi finns på plats redan 18.30. Det är 
naturligtvis helt logiskt och nödvän-
digt att lyssna på de boende i Hälles-
åker för att förstå vilka behov som 
finns och vilka satsningar som kan 
behöva göras, men också att skapa 
förståelse för de politiska priorite-
ringar som hittills gjorts. 

Tomas Angervik (S)
Ordförande Lindome socialdemokrater

Hösten 
är studietid      

Har du inte gått 
Medlemsutbildning 

1 eller 2, kontakta mig.

Och snart kommer 
katalogen från ABF 

hem till dig. 

Ge dig själv tid 
till en studiecirkel.                                                                                                                    
Det ger mycket.

Jan-Erik Lindström                                                                                                                                        
0702-91 36 65                                                                                                                                               
                    



Avsändare: Socialdemokraterna Mölndal
Göteborgsvägen 19, 431 30 Mölndal
Redaktion: Pernilla Övermark
Ansvarig utgivare: Pernilla Övermark
Tips, idéer eller insändare: sap.molndal@gmail.com eller tel 031-27 60 66
Nästa manusstopp 25 september 2017.

Möteskalender 2017 

 5/9 Fässbergs S-förening, medlemsmöte kl 18.30
   Spinnaren, Folkets Hus, Mölndal.

 6/9 Lindome S-förening, medlemsmöte kl 19.00
  (se text av Tomas Angervik)

 11/9 Arbetarekommunen, medlemsmöte kl 18.30
  Viran, Folkets Hus, Mölndal.

 11/9 Arbetarekommunens Valledning kl 17.30
  Partiexpeditionen, Folkets Hus, Mölndal

 26/9 Kållered S-förening, medlemsmöte kl 18.30
  Vommedalsvägen 92, Kållered

 28/9 Möte med nya medlemmar, kl18.00
  Partiexpeditionen, Folkets, Hus.Mölndal

 10/10 S-Kvinnor, medlemsmöte, kl 19.00
  Partiexpeditionen, Folkets Hus, Mölndal

✂
Fässberg S-förening
Medlemsmöte
5 september  kl 18.30 
Spinnaren, Folkets hus
Patrik Karlsson berättar om Försåkersområdet. 

Lindome S-förening
Öppet möte 
6 september  kl 19.00, styrelsen kl 18.30
Fotbollsföreningens lokaler, Hällesåker
(se text av Tomas Angervik) 

Tider för nomineringar och motioner
29 oktober 2017  Nomineringar till Riks- och Regionsfullmäktige
26 november 2017 Nomineringar och motioner till Distriktskongressen 2018
31 januari 2018 Nomineringar till Kommunfullmäktige

Kållered S-förening
Medlemsmöte 
26 september kl 18.30
Vommedalsvägen 92

Mölndals Arbetarekommun
Medlemsmöte
11 september kl 18.30
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Ulf Bjereld gästar oss.

Mölndals Arbetarekommun 
Valledning
11 september kl 17.30
Partiexpeditionen, Folkets Hus, Mölndal

S-Kvinnor 
Medlemsmöte
10 oktober kl 19.00
Partiexpeditionen, Folkets Hus, Mölndal

Mölndals Arbetarekommun
Möte för nya medlemmar
28 september kl 18.00
Partiexpeditionen, Folkets Hus, Mölndal
Vi hälsar nya medlemmar välkomna 


