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Familjedag hos GRYS
Jag var på familjedag hos GRYS vid Gunnebo lördag den 23 september. Det blev naturligtvis debatt och diskussion om GRYS framtid. Det
vill säga om de ska vara kvar på Gunnebo eller erbjudas plats någon
annanstans.
samhällets alla ytskikt och det är det
som är vår roll att beskriva. Sen kan
det vara så att det finns en del lokala
frågor, varav GRYS kan vara en, likaväl som satsning på ny simhall kan
vara en. Jag är i vilket fall som helst
inte rädd för att hantera vilken fråga
det än månde vara i valrörelsen.

Klubben vill vara kvar på Gunnebo
och strider naturligtvis för sin sak
medans Gunnebo Slott & Trädgårdar AB jobbar fram en ny utvecklingsplan som kanske inte kommer
att möjliggöra det. Jag hör ofta folk
som säger att den frågan vill ni inte
ha i valet.
Passa er så vi inte tar upp den som
valfråga, säger de. De använder liksom valet som en möjlig hävstång för
att få oss Socialdemokrater att låta
GRYS vara kvar på Gunnebo.
Jag tänker i de sammanhangen att
det är möjligt att den frågan kommer
upp i valet. Jag tror inte det, men gissar att den kommer att vara avgjord
långt innan dess. Frågan är relativt
liten i en valrörelse som handlar om
hur vi ska bygga ut välfärden. Hur vi
ska klara äldreomsorgen, vården och
skolan. I det sammanhanget är frågan om en ridklubbs placering inte
något som avgör ett val.
Ett val handlar om långsiktiga strukturella reformer som skär igenom

Nu jobbar vi för fullt med detaljbudgeten för 2018. Som nu säkert inte
undgått någon så väljer vi att satsa
på att ha kvar vår bokbuss medans
vi väljer att stänga biblioteksfilialen i Balltorp. Viktigt att säga är att
man stänger inte skolbiblioteket, det
kommer att vara kvar. Jag hoppas
dessutom att vi kan få ideella krafter
att ta över själva biblioteksfilialen,
dock utan böcker, och driva den vidare som mötesplats i området. Den
frågan har Kultur & Fritid fått till sig
och jobbar just nu med.
Vi väljer nu att satsa på våra tre
större bibliotek i Mölndal, Kållered
och Lindome. Varav Mölndal snart
får nya lokaler i den nya innerstaden
med utökat utbud. Det nya huvudbiblioteket kommer att invigas i december. Jag hoppas att många av er
tar chansen att medverka då.
Vår regering har nu presenterat sin
budget vilket var mycket positivt för
Mölndal. Nya välfärdsmiljoner hamnade hos Mölndal. Förstärkningar
till skola och äldreomsorg. Vi jobbar
dessutom hårt med att få de ”extratjänster” som regeringen erbjudit i tidigare budget. Just nu ser det ut som
att vi lyckas att inrätta ca. 40 extratjänster inom äldreomsorgen, något
som naturligtvis ger oss en förtätning
på flera sätt. Fler kommer ut i arbete
och arbetsbördan minskar på de som

jobbar inom äldreomsorgen. Traditionell socialdemokratisk politik.
Nu till lite av partiets inre arbete.
Vi har ju nu en nomineringsprocess
framför oss där vi ska utse nya kandidater till riksdag, region- och fullmäktigelistor. Jag hoppas att att vi i
våra föreningar nu undersöker vilka
personer vi har som är villiga att ta
på sig politiska uppdrag. För mig
handlar det om att avsätta tid för det
engagemanget. Det handlar om att
få fram kandidater som är beredda
att offra delar av sin fritid på politiska aktiviteter, då inte bara på sammanträdestid, utan även på lördagar
och söndagar när vi har aktiviteter
ute på gator och torg.
Vi behöver personer som kan ställa
sig upp på ett torgmöte och ta debatten med politiska motståndare.
Vi behöver kandidater som syns i
sociala medier, att ha ett twitter eller
facebook-konto är nödvändigt och
inte något man kan välja bort.
Det gäller att synas och höras och
föra fram vår politik i alla sammanhang. Det politiska klimatet har
hårdnat, det ställer större krav på
våra kandidater. Jag vill bara med
dessa ord tillförsäkra mig om att våra
föreningar, valberedningar, är medvetna om detta.
Nu fortsätter vi slita för det parti vi
älskar, för den politik vi tror på. Ha
en fin höst nu kamrater!

Marie Östh Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Medlemsutbildning
steg 1 och 2
Har du inte gått
Medlemsutbildning?
Hör då av dig till
Jan-Erik Lindström
0702-91 36 65

Kyrkoval
Kyrkovalet är över och ni som jobbat i valrörelsen är värda ett
stort TACK! Resultatet blev till belåtenhet för oss. Arbetet med att
besätta platser pågår.
Dock ska vi meddela att Stig-Ove
Dahlgren från Lindome fått en
plats i Stiftet.
Grattis! Du kommer alldeles
säkert att göra ett gott jobb.

Stort Tack, till Elpida Georgitsi
med kamrater på Kommunal!
En mängd telefonsamtal har ringts
för att påminna om att rösta i
kyrkovalet.

Jan-Erik Lindström

Stig-Ove Dahlgren

Elpida Georgitsi

Nomineringar
och motioner till
Distriktskongressen
2018
29 oktober 2017
Nomineringar till Riks- och Regionsfullmäktige
31 januari 2018
Nomineringar till Kommunfullmäktige
26 november 2017
Nomineringar och motioner till Distriktskongressen
2018
Pernilla Övermark

Höstkampanj 2 – 15 oktober
Nu ställer vi upp!
Vi har val att vinna!
Höstkampanjen kommer bland
annat att bestå av dörrknackning.
Vi hoppas att många ställer upp.
Det är roligare när vi blir många!
Datum för dörrknackning är
4/10, 10/10 och 11/10.
Tiden är fastställd till kl 18.00.
Titta i almanackan och anmäl dig till
Lennart Wallensäter
lennart@kmollan.se
0705-92 78 28

Fässbergsföreningen planerar att
genomföra en utåtriktat aktivitet
i samband med höstkampanjen.
Det blir den 13/10 kl 16.00
i Mölndals centrum
Anmäl dig till
Elpida Georgitsi 070-326 09 09
Jonny Blomgren 070-584 73 02
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Påminnelse om introduktionsutbildning för nya medlemmar i
Socialdemokraterna Mölndal!
Nu ger vi dig som är ny medlem i Socialdemokraterna möjlighet att gå en 		
Medlemsutbildning, steg 1 och steg 2.
Har du varit medlem ett tag men inte gått någon sådan här utbildning är du
självklart välkommen. Eller har du redan gått, men vill gå igen? Då är du lika
välkommen!
Hör av dig till Jan-Erik Lindström.

Fässbergs S-förening

Mölndals Arbetarekommun

Medlemsmöte

Medlemsmöte

Onsdag 25 oktober kl 18.30
Folkets hus, Spinnaren
Ove Dröscher, ordförande Vård och omsorgsnämnden, gästar oss.
På dagordningen har vi också Nominering till
rikstag, regionsfullmäktige och distriktskongress.
Välkomna!

Måndag 9 oktober kl 18.30
Lokal Viran, Folkets Hus Mölndal
Patrik Karlsson och Catrin Wikblad kommer till oss.
De ska förbereda oss inför valkampanj.
Hans Hahn, Abf dryftar tankar kring samarbete.

Lindome S-förening
9/10 Arbetarekommunen, medlemsutbildning
		 kl 18.00, Folkets Hus Mölndal
19/10 Veteranerna, medlemsmöte
		 kl 10.30, Folkets Hus Mölndal
25/10 Fässbergs S-förening, medlemsmöte
		 kl 18.30, Folkets Hus Mölndal
25/10 Lindome S-förening, medlemsmöte
		 kl 19.00, Dotegården 41, Lindome
11/11 Arbetarekommunen, planeringsdag
		 kl 10.00, Folkets Hus Mölndal

✂

Möteskalender 2017

Medlemsmöte

Onsdag 25 oktober kl 19.00
Dotegården 41, Lindome

S-veteranerna
Medlemsmöte

Söndag 19 oktober kl 10.30
Folkets Hus, Lilla festsalen
Gäst: Jan-Åke Johansson, ordförande Överförmyndarnämnden beskriver och svarar på frågor om
nämndens arbete.
Välkomna!

