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SVENLJUNGA ARBETAREKOMMUN

1 MAJ firande 2020

Hej partikamrater! Ja, 1 maj i år blir sig inte likt. Inga
demonstrationståg, i stället ett firande som kommer att
ske via sociala medier. På Socialdemokraterna i Sjuhärads
Facebooks sida kan man kl.10.00 höra socialförsäkrings-
minister Ardalan Shekarabi hålla tal och kl.11.00 på
Socialdemokratiska partiets Facebooks sida eller på
YouTube kan man se det centrala firandet, där bl.a. Stefan
Löfven håller tal kl.11.15. SVT sänder Stefans tal och även
LO ordförande Karl-Petter Thorvaldssons tal som han
håller kl.11:35.

Min förhoppning för framtiden är att vi i augusti skall ha
vår traditionella upptakt inför höstens arbete i partiet. Vi
brukar grilla bakom brandstation i Svenljunga. Vi skall
denna gång försöka skall göra någonting lite extra för att
fira att vi kan träffas igen.

Ta hand om er och ha en skön 1 Maj.

Torsten Lindh ordförande Svenljunga Arbetarekommun

Partivänner i Svenljunga Arbetarekommun

Som sista kommunen i Sverige skapades en politisk
ledning med oss och Liberalerna i en av Sveriges minsta
minoriteter, vi har nu styrt i ett och ett halvt år.

Vi Socialdemokrater har nu varit i ledningen i Svenljunga
kommun i 5 år och är nu inne på det 6 året. Alla
nämnder och bolagen leds nu av oss Socialdemokrater.
Jag upplever att våra företrädare har stort förtroende
och leder kommunens utveckling.

SVENLJUNGA ARBETAREKOMMUN
Kinnagatan 6, 512 51 Svenljunga

Våra Öppet Hus på torsdag i partilokalen mellan 16 och 19 är tills vidare inställda på
grund av smittorisken. Vi hoppas att snart kunna hälsa er välkomna igen!
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Några exempel på vad vi har genomfört under åren i ledningen:

▪ Skapat omkring 70 miljoner i överskott

▪ Byggt 10-15 hyreslägenheter i Svenbos regi per år

▪ Ny konstgräsplan och upprustad friidrottsplats

▪ Infört nytt miljövänligt 4-fack avfallssystem och ny återvinningscentral

▪ Nya GC-leder i Hillared, Sandsjön, Strömsfors, Mårdaklev, Brogatan mfl.

▪ Thilanderska allaktivitetsparken, ny lekplats vid Landbo

▪ Feriearbeten till alla 16-18 åringar

▪ Gratis busskort till alla pensionärer och till ungdomar på sommarlovet

Ett axplock av vad vi har genomfört under åren.
Det händer massor med oss i ledningen!

Nu i Coronatider.

I skrivande stund 15/4, är det ganska lugnt, inga fall här vad vi vet. Vi lever lite i
väntan på stormen. Krisstaberna är aktiverade och vi följer folkhälsomyndighetens
direktiv. Vi fortsätter planera för framtida händelser. Vi har tillsammans med
övriga pertier slutit borgfred för att få arbetsro i kristiden.

Krisledningsnämnden har aktiverats. Den består av Johan Björkman (m) och Eva
Johansson (c) och mig, Stefan Carlsson (s)

Vi har tagit beslut om stöd till familjer med gymnasieungdomar ( 2250 kr / elev ).
Förberedelse att skapa barnomsorg på obekväm arbetstid (för föräldrar med
samhällsviktiga arbeten) om skolorna sängs. Vi har planerat 120.000 kr till
branddörrar och ombyggnation av Harstigen.

Beredskapen och planeringen är god. Vi försöker att upprätthålla de demokratiska
besluten, men bara med de mest nödvändiga ärendena och endast med ordinarie
ledamöter.

Framtiden. Det kommer att behövas nya tillskott till kommunerna så att vi kan
klara våra verksamheter även efter coronakrisen.

Det behövs stöd till näringslivet, så samhället kan börja komma i normal verk-
samhet så småningom. För oss i kommunen är det viktigaste att få skolbeslutet
om en mellanstadieskola och två lågstadieskolor i söder på plats så snart det går
efter coronakrisen. Det finns nu en majoritet för att besluta och bygga, det ser jag
fram i mot efter den eviga träta som varit i alla år.

Ta hand om er och fira en skön och lugn 1 Maj


