
Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens 
ordförande (S)

Tänker ofta på det där ordet... Tillsammans. 
Så lätt att säga och så lätt att mena när man är 
direkt beroende av det. Men annars så finns 
det nästan bara där som ett ord – Tillsammans!

Aldrig är det en så orolig tid som nu i valtider för oss 
medlemmar i ett parti. Vem, var och varför är den 
ständiga undran... Kommer jag att lyckas? Har jag 
fortfarande förtroende? Vad vill jag och vad vill dom 
andra? Och vem kan man lita på...;)

I förra Kommunkontakt så skrev jag om det 
kommande valet och om viljan i politiken. Att allt 
vi vill åstadkomma är ett hårt arbete, och det arbetet 
måste vi göra tillsammans. Detta evighetsarbete som 
aldrig blir färdigt. Ingen annan gör det. Så det måste 
bli vi. Tillsammans.

Arbetet har startat vänner. Vi har redan tillsammans 
i Arbetarekommunen nominerat till riksdag och 
region och utsett våra kamrater till kommande 
kommunfullmäktigevalsedel. Vi har tillsammans 

Tillsammans! diskuterat hur det ska se ut. Några är nöjda och 
några är fortfarande förundrade över hur och 
varför det blev som det blev. 

Nåväl, det första jobbet är gjort och nu blir det 
valrörelse! Så, upp till bevis! Har ”vi” valt rätt 
kandidater som skall ta oss framåt och stärka den 
socialdemokratiska politiken och med den vinna 
valet? Så har vi gjort rätt val? Tillsammans blir 
vi aldrig starkare än den svagaste länken. Och 
därför behöver vi alla och envar bara positiva och 
stärkande i kommentarerna framöver. Vi behöver 
inga pekpinnar om det inte är några direkta fel som 
någon begår. Vi behöver också få pröva oss fram 
med nya tankar och ideer. Vi behöver inte gamla 
historieberättelser om att det var bättre förr. 

Utan nu är det nya utmaningar för det nya sam-
hället och människorna däri. Vi måste jobba 
inkluderande för att känna medskapande. Vi måste
göra det på vårt sätt. Resan mot valseger börjar med 
detta kamrater:
Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Tillsammans kan vi så mycket bättre. Vi skall stå 
upp för den fina värdegrund socialdemokratin står 
för,. Inkluderat kamratskap. Det är då vi är bäst! 
Inte när vi misstror, ”oförstår” eller ”paktar” ihop 
oss. Jag tror att det bästa man kan göra när man 
är tveksam eller undrar något, det är att våga ställa 
frågan, rakt på, till den eller det det berör. Inte prata 
runt och skapa osäker känsla och stämning.

Vi har alla lika mycket tid. Men vi gör olika 
prioriteringar över tid. Men nu är tiden inne där alla 
behöver hjälpas åt. Var och en efter förmåga.  Jag är 
beredd! Så, kom igen nu 
kamrater!  Nu kavlar vi 
upp ärmarna, snyter oss 
i näven och fixar detta. 

Tillsammans!

Tillsammans är ett sätt 
att finnas till.
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Kenneth G Forslund  
gästar oss på vårt 
medlemsmöte 9 april
Kenneth  är riksdagsledamot  
sedan 2002. Han är ordförande 
i Utrikesutskottet, som bereder 
ärenden om rikets förhållande 
till och överens-kommelser med 
andra stater, samt internationella 
organisationer. Utskottet hante-
rar också det svenska biståndet 
till andra länders utveckling. 

Kenneth, som också är ersättare   
i partistyrelsen, ledde arbetet med att 
ta fram Socialdemokraternas Agenda 
för global utveckling som beskriver 
partiets biståndspolitik. Han kom-
menterar ofta utrikespolitiska frågor 
i medierna.

Vi kommer också att lyssna till Aylin Fazelian

När Socialdemokraterna i onsdags 
mötte Hällesåkersborna för att 
diskutera om ortens utveckling 
hade närmare 60 personer mötte 
upp för att lämna synpunkter på 
Hällesåkersgården.

Mötet inleddes av Stefan Gustafs-
son (S) Kommunalråd och Tomas 
Angervik (S). Det blev ganska så rakt 
på direkt kan man säga. Det fanns 
många synpunkter på hur eftersatt 
man tycker den kommunala servicen 
är i Hällesåker. Självklart kom frågan 
om belysningen på Hällesåkersvägen 
upp. Marie Östh Karlsson (S) Kom-
munstyrelsen ordförande, fanns också 
på plats och försökte ge ett svar.

Det framkom tydligt att det finns 
väldigt starka åsikter om hur man 
anser att Hällesåker ska utvecklas och 
i vilka delar. Efter drygt en timmas 
stormöte, där det stundtals var ganska 
heta diskussioner, så bjöds det in till 
fika och diskussioner över kartor i 
mindre grupper.

Sköna maj, 
välkommen!
Som traditionen bjuder kommer
vi även detta år ha ett första maj-
firande i Mölndal. 

Detta år arrangerar vi en familjedag 
i Stadshusparken. Detta gör vi i 
samarbete med LO Mölndal och 
Kommunal Mölndal. Till barn och 
andra lekfulla är en hinderbana 
uppställd. Varmkorv serveras.

I ett tält står glada sossar beredda  
på att prata politik. Naturligtvis 
kommer dagen att kantas av ett  
hav av rosor.

Vi kommer att få lyssna till tal av:
Marie Östh-Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande och 
nummer ett på höstens kommun-
fullmäktigelista
Aylin Fazelian
Socialdemokraterna Mölndals 
rikstagskandidat
Jacob Wihlberg
ordförande SSU Mölndal
Jonny Blomgren
ordförande LO Mölndal

Ni är alla hjärtligt välkomna!

Harri Ikonen 
facklig-politisk ledare 

Vårkampanjen drar igång – närmare bestämt den 1–20 maj

Valrörelsen i på gång  Fässbergs S-förening planerar flera utåtriktade aktiviteter såsom Åbydagen, 
Balltorpsdagen. Under vårkampanjen 1–20 maj har Fässbergsföreningen som ambition att ha aktiviter varje lördag 
under de dagarna. För att kunna genomföra aktiviter och göra en bra valrörelse så behövs vi alla. Vi behöver synas 
och föra vår politik till medborgaren. 
Anmäl ditt intresse till: 
Elpida Georgitsi, sfassbergmolndal@gmail.com eller Jonny Blomgren, jonny.blomgren@hotmail.com

Elpida Georgitsi, Ordförande S-Fässberg föreningen

”Industrimannen is basically 
gone”. Det är en provocerande 
rubrik som bygger på Reinfeldts 
citat om att ”the industry is basi-
cally gone”. 

För många av våra invånare växer 
känslan av att man är globalisering-
ens förlorare i tider av strukturom-
vandling. Och det är också dessa 
sympatier som ger utrymme för SD. 
Samtidigt ser vi också i delar av vårt 
land ett motsatt klimat, där man ser 
fördelarna av globaliseringen och 
brinner för frågor som miljö, femi-
nism och generös migration.

Temat för kvällen blir att försöka 
diskutera och förstå gapet mellan 
stad och land och mellan det som 
beskrivs som GAL-TAN som också 
är en konflikt inom vårt parti.
Vi får en inledande bakgrundsbe-
skrivning och sedan blir det  work-
shop med värderingsövningar.

I dessa diskussioner så berättade 
flera medverkande på mötet att man 
tyckte det var bra och positivt att  
vi kommit ut för att diskutera 
frågan. Under den timman som 
bordsdiskussionen pågick så kom 
det fram många synpunkter och 
idéer på vad som kan vara en god 
utveckling av Hällesåker. Inte minst 
på var man ska bygga och var man 
inte ska bygge.

Äldreboende/seniorboende, lekplats, 
affär samt utökad kommunal service 
var några av synpunkterna. Flera 
markägare berättade att dom är 
intresserade av att sälja, alternativt, 
exploatera sin mark med bostäder. 
Det var helt enkelt en gryta av idéer 
som kokade samman där i Häl-
lesåkersgården. Och när mötet var 
slut så dröjde sig flera kvar för att 
fortsätta diskussionen.  Nu kommer 

Både ris och ros när Socialdemokraterna  
mötte Hällesåkersborna!

Socialdemokraterna att samman-
ställa de idéer som kom in. Bearbeta 
dom tillsammans med stadsutveck-
lare och arkitekter och återkomma 
till Hällesåker för att berätta hur ett 
framtida Hällesåker kan se ut. Det 
handlar om att gemensamt med 
dom som verkar och bor i Hällesåker 
försöka ta det framåt. Någon gång 
i månadsskiftet maj/juni beräknar 
Socialdemokraterna vara tillbaka på 
Hällesåkersgården igen.

Vi kommer att bedriva valrörelse 
i facklig-politisk anda tillsam-
mans med Kommunal och LO. 
Vi ser det som en enorm styrka 
och resurs i valarbetet, men 
naturligtvis också i det politiska 
arbetet efter valet.

Vårkampanjen kallas också för Lilla 
valrörelsen. Det är mycket viktigt att 
vi engagerar oss i denna. Vårt mål 
är ju givetvis att vi Socialdemokra-
ter, efter valdagen, ska ha en så stor 

politisk arena som det bara går. Att 
vi får mandat nog att infria vårt val-
manifest. Våra tre S-föreningar har i 
uppdrag att arrangera detta, men de 
hoppas förstås på stor uppslutning 
av oss. Även denna valrörelse kom-
mer dörrknackning att vara huvud-
nummer. Lennart Wallensäter är den 
som arrangerar detta.

Dessa datum är det sagt att vi ska 
kampanja tillsammans: 
10, 11, 16 och 19 april. 

Det skulle vara roligt om vi blir 
många. 

Anmäl ditt intresse till:   
Lennart Wallensäter
wallensater@telia.com

Andra platser där vi kommer att 
synas är: Olympiatravet, Kvarnby-
dagen och Hållbarhetsveckan.

Pernilla Övermark
ordförande AK Mölndal
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Mölndals Arbetarekommun
Medlemsmöte
9 April kl. 18.30
Viran, Folkets Hus, Mölndal
Gäst: Kenneth G Forslund och Aylin Fazelian 
(Se särskild artikel)

Fässberg S-förening
Medlemsmöte
25 april kl. 18.30
Viran, Folkets Hus, Mölndal 
Vi bjuder samtliga föreningar inom SAP till vårt möte.
Gäst: Simon Andersson är från Inte Rasist Men...Si-
mon har granskat radikalnationalism på nätet i flera
år via den antirasistiska organisationen Inte rasist, 
men… Organisationen har under de senaste åren 
stått för flera av de mest uppmärksammade avslöjan-
dena som gjorts om Sverigedemokraterna.
 Vi  bjuder på fika.  Välkommen!

Veteranernas S-grupp 
Medlemsmöte
19 april kl. 10.30–12.00
AK.s Exp. Folkets Hus, Mölndal
Hans Pettersson berättar om kommunrevisionens 
arbete. ”Så granskas nämnder och styrelser”
Välkommen!

Kållered S-förening
Medlemsmöte
Återkommer med tider
Plats

Lindome S-förening
Medlemsmöte
25 april kl. 19.00  (styrelsen träffas kl. 18.15)
Dotegården 41, Lindome
Fika serveras. Välkommen!

Socialdemokraterna på Sociala medier
Här finns vi
Hemsida:  http://www.socialdemokraterna.se/molndal 
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterna.molndal/ 
Twitter: https://twitter.com/smolndal1 
Periscope: Vi heter @smolndal1 på Periscope 
 Youtube: https://www.youtube.com/user/SapMolndal 

Socialmediepolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort rasistiska och andra stötande kommentarer. 
Vi försöker i dessa medier: 
– vara öppna och ha en positiv attityd,
– vara transparenta och tillgängliga, 
– använda bilder och filmer för att illustrera våra budskap, 
– undvika ironi och sarkasm, 
– inte medverka till spekulationer, 
– inte sprida vidare information som är uttalat intern. 
Vår externa sociala mediepolicy är officiell och uppdateras löpande. 

Revidering av programförklaringen

Solidaritetsbutiken!
LO-Facken har startat en insamling till förmån för UNHCR. Tanken är att AK-medlemmar tar med sig en 

sak/saker till AK:s medlemsmöte, där den sedan säljs till sjävkostnadspris. AK:s kassör skickar sedan pengarna 
till UNHCR.

Så till nästa medlemsmöte vore det trevligt om ni tar med någon pryl som ni känner att ni kan avvara. Det 
kan vara allt från grytlapp, bok eller barnleksak.

LO-facken Mölndals styrelse genom Karin Vedlin

Tomas Angervik, Mediaansvarig

Nu är det dags att revidera vår 
programförklaring. Vi är nu 
mitt i mandatperioden och vår 
programförklaring har gällt lite 
över ett år. Nu ska den revideras.

 Det är ett arbete som kommer att 
ledas av det som kallas fem-grup-
pen som består av kommunalrå-
den, samt representanter från V och 
KD. Revideringsarbetet kommer 

att förankras i ordförandegruppen, 
fullmäktigegruppen och också hos 
respektive partis medlemmar. Jag 
räknar med att vi under september 
och oktober kommer att ha med-
lemsmöten där vi får möjlighet att 
diskutera programförklaringen.

 Ambitionen är att vi ska kunna 
ta den reviderade programförkla-
ringen i samband med budgeten i 

fullmäktige i november. Program-
förklaringen är det dokument som 
pekar ut de mål vi har med politi-
ken under mandatperioden och är 
därför en viktig ledstjärna i Majori-
tet Mölndals vardagliga arbete med 
att politiskt styra Mölndals stad.

Marie Östh Karlsson
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Här finns vi:

Hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/molndal

Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraterna.molndal/

Twitter: https://twitter.com/smolndal1

Periscope: Vi heter @smolndal1 på Periscope

Youtube: https://www.youtube.com/user/SapMolndal

Socialmediepolicy 
Vi förbehåller oss rätten att ta bort 
rasistiska och andra stötande kommentarer. 
Vår externa sociala mediepolicy är officiell  
och uppdateras löpande.

Vi försöker i dessa medier:
– vara öppna och ha en positiv attityd
– vara transparenta och tillgängliga
– använda bilder och filmer för att  
 illustrera våra budskap
– undvika ironi och sarkasm
– inte medverka till spekulationer
– inte sprida vidare information som  
 är uttalat intern.

 Tomas Angervik, Mediaansvarig

S-Kvinnor Mabel 
Medlemsmöte     
med mat och framtidsprat
19 maj kl. 18.00
Spinnaren, Folkets Hus, Mölndal
Hjärtligt välkommen!

Studier, alltid studietid…
Är du ny som medlem? Har du inte   
gått Medlemsutbildning 1 och/eller 2? 
Eller vill du kanske friska upp   
kunskaperna med att gå igen? 
Kontakta Jan-Erik Lindström 
tel 0702-91 36 65


