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synen på värk och smärta
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Din lokala områdestidning

 inom Klemensnäs-Ursviken

”Gammal vill var och en bli, äldre ingen.” (Tyskt ordspråk)

”Den girige blir aldrig mätt förrän han får munnen full av jord.” 
(Svenskt ordspråk)

”När lasterna överger oss, smickrar vi oss med att tro att det är vi 
som har övergett dem.” (Francois de la Rochefoucauld)

”Vad som görs av kärlek sker alltid bortom gott och ont.” (Friedrich Nietzsche)

”Vi vill gärna vara oss själva men också som alla andra. Lustigt nog lyckas
vi bäst med det senare.” (John Karlzén)

”Lyckliga människor räknar inte flyende minuter.” 
(Kinesiskt ordspråk)

”Den som öppnar sitt sinne för äregirigheten stänger det för sinnesfriden.” 
(Kinesiskt ordspråk)

”Det har sagts att kärleken till pengar är roten till allt ont. Brist på pengar
är det i fullt ut lika hög grad.” (Samuel Butler)

”Även om man har tio miljoner säckar ris kan man inte äta sig
mer än mätt.” (Japanskt ordspråk)

”Man kan spärra in sanningssägarna, men inte sanningen själv.” 
(Ignazio Silone)

Att gå omkring och känna hat eller bitterhet över någon eller något
är detsamma som att låta  det som du avskyr få bo helt gratis i ditt huvud.
/citat av okänd

Tänkvärt

     Inbjuden till ett 
     styrelsemöte

Jag vill bli kontaktad:
        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken

Namn

Adress

Telefon hem:   Telefon arbete:

Jag vill bli medlem!

Ansvarig utgivare:
Bo-Lennart Öhman
Nikanors väg 14
932 35  Ursviken
0910-300 19
Layout:
Birgitta  Andersson
Brödrahemsgatan 47
932 36  Ursviken
070-2220861
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I skrivande stund har jag just kommit 
hem från Prideparaden i Skellefteå. 
Tycker det är fantastiskt kul att se så 
många skelleftebor som går med för att 
stötta och gemensamt visa på allas lika 
värde. Jag är stolt att vara skelleftebo 
sådana här dagar.

För första vintern på några år har vi en 
generös portion av snö, vilket kanske 
inte alltid uppskattas då den består av 
en plogvall vid husknuten, men det 
är svårt att att vara bitter när man ser 
och hör hur barnen kvittrar och leker i 
snöhögar och pulkbackar.

Den där första dagen på vårvintern, när 
man känner solens strålar värma, den 
är snudd på oslagbar. Om jag tvingades 
välja vilken årstid jag skulle ha året 
om, så skulle det tveklöst bli vårvin-
tern. Efter några mörka månader så får 
sakta men säkert ljuset övertaget och i 
alla fall jag har svårt att inte gå om-
kring med ett leende på läpparna.

2018 är valår. Hur vill vi att samhället 
ska utvecklas framöver? Det är något 
som vi alla måste ta ställning till. För 
mig som socialdemokrat är det viktigt 
att se till hur hela samhället mår bäst, 
inte bara jag själv som individ. Jag är 
av den övertygelsen att om så många 
som möjligt känner att de kan påverka 
sin vardag och att människor känner att 
de har ett egenvärde så mår hela sam-
hället bra av det. Utanförskap är det 
största hotet mot ett välfärdssamhälle 
och inte bara det utan också ett hot mot 
samhället i övrigt.
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Att ha en meningsfull sysselsättning är 
ofantligt viktigt för hur man mår. Då 
spelar det ingen roll om det består i att 
arbeta, plugga eller föreningsaktivitet. 
Här har vi ett gemensamt ansvar både 
som politiker och samhällsmedborgare 
att skapa förutsättningar.

Från S-föreningen är vi ohyggligt stolta 
att ännu en gång ha en av våra aktiva 
medlemmar högt upp på den Socialde-
mokratiska riksdagslistan. Fredrik 
Stenberg kommer att finnas på en 5:e 
plats på våra valsedlar i september. 
Fantastiskt roligt och vi hoppas och 
tror att vi med ett bra valresultat även 
fortsättningsvis har en representant 
från vår förening i riksdagen.

S-föreningen i Klemensnäs-Ursviken 
träffas första torsdagen i varje månad 
kl. 19.00 på Folkets hus. Om du är 
intresserad av att vara med så är du 
mycket välkommen.

Gunilla, ordf.
gunilla.andersson@medlefors.se

Superveckan med iskallt 
avslut

Vecka 7 kan vara en rätt mörk och 
tråkig februarivecka, men inte i vår 
kommun. Veckan erbjöd en fantastisk 
palett av intressanta föreläsningar med 
HBTQ-tema. 
För egen del började veckan med ett 
mycket allvarligt och angeläget ämne 
nämligen självmord. Det var Lotta 
Halvardsson Ekdahl som föreläste från 
föreningen Suicide Zero. När jag gick 
från föreläsningen var jag och fler med 
mig fast beslutna om att vi verkligen 
måste stärka barn och ungas psykiska 
hälsa. Och hur gör vi det då? Ja, den 
som har det svaret på ett enkelt sätt 
bör nog fundera ett varv till. Jag tycker 
att vi i alla fall ska börja med något så 
enkelt som att vara tillåtande och snälla 
mot varandra. Halvardsson Ekdahl 
berättade om felaktiga fördomar kring 

självmord, vad vi som medmänniskor 
ska göra när vi möter människor med 
psykisk ohälsa och vilka tecken vi ska 
vara uppmärksamma på. En fördom 
handlar om att vi inte ens ska prata om 
självmord för att det kan ”väcka den 
björn som sover.” Ett av budskapen 
från föreläsningen är just att så är inte 
fallet.
Vi vet att psykisk ohälsa är ett problem 
för personer som identifierar sig som 
HBTQ och här kan och ska vi inom 
skolan se till att vara mer inkluderande 
och lyfta frågan och framförallt ska 
vi ha nolltolerans mot alla typer av 
kränkningar och diskriminering. På 
frågan om hur skolan kan arbeta med 
ett inkluderande bemötande blev en del 
av svaret att lyfta fram och synliggöra 
HBTQ-frågor – och är det någonting 
som gjordes under vecka 7 så var det 
just att synliggöra och lyfta fram. 
Tack till alla som också deltog i årets 
fantastiska parad och ett extra tack till 
Agneta Hansson(V) som höll ett kärn-
fullt fint tal på torget.
Som grädde på moset pågick också en 
iskall fest med årets vintersim. Alla 
som simmade imponerar verkligen på 
mig.

Fredrik Stenberg
Ordf. för- och grundskolenämnden

Valet 2018

Årets val ser ut att bli en riktig rysare. 
Miljöpartiet och Kristdemokraterna lig-
ger under 4:a procentspärren och risk-
erar att åka ut ur riksdagen, Liberalerna 
ligger farligt nära spärren, Sverige-
demokraterna har minskat något men 
är fortfarande starka, Centerpartiet och 
moderaterna har gått fram något liksom 
också Vänsterpartiet. Socialdemokra-
terna ligger lägre än vid föregående 
val. I skrivande stund är högerblocket 
något större än vänsterblocket. 
Sverigedemokraterna tillhör ju inte den 
traditionella blockbildningen.
Även om inget parti utom Kristde-
mokraterna säger sig kunna samverka 

med Sverigedemokraterna så har deras 
syn på flyktingfrågan och migrations-
politiken smittat av sig på både Mod-
erater, Liberaler och Socialdemokrater 
vilket betyder att de har inflytande trots 
att de inte tillhör något av blocken.
Sverigedemokraterna har sagt att de 
kommer att fälla den regering som pre-
senterar en budget som inte faller dem 
på läppen oavsett om det är en vänster- 
eller högerregering. För att en regering 
ska bli stabil krävs att den har över 50 
% av rösterna i ett val. Som det ser 
ut kommer inget parti att lyckas med 
det. Då återstår antingen att det största 
partiet bildar en minoritetsregering och 
söker stöd och samverkan i varje en-
skild fråga eller går i koalition med ett 
eller flera partier för att nå en riksdags-
majoritet. Nuvarande blockbildning 
borde vara uteslutet eftersom inget av 
blocken ser ut att få egen majoritet. 
Så, oavsett vilket av blocken som går 
segrande ur valet påtvingas segraren, 
om den vill sitta kvar, Sverigedemokra-
ternas stöd för sin ekonomiska politik.
För att demokratin ska fungera väl 
behövs en stabil regering och därför är 
det viktigt att alla röstberättigade tar 
politisk ställning och går och röstar.
/red.
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Vi lever i en värld där information och 
desinformation av alla de slag formli-
gen öser över oss. I detta bombarde-
mang av information är det förmod-
ligen omöjligt att till 100 % skilja på 
vad som är sant och vad som är falskt. 
Detta ställer allt större krav på oss 
medborgare och vi har därför ett ansvar 
när det gäller att söka sanningen. Men 
var finns den?
Vi har ju sett exempel på där till och 
med offentliga medier i form av radio, 
tv och press kommit med felaktiga 
uppgifter. Rapportering från platser i 
realtid där det hänt eller händer något 
t.e.x en bilolycka eller en krigshändelse 
ligger nog nära sanningen. Speku-
lationer om orsaker som kan ligga 

bakom kan dock vara oklara.
När det gäller information som rör 
politikens alla områden, ekonomin 
lokalt och globalt, etniska gruppers 
relationer, försvars- och miljöfrågor 
samt vissa trosfrågor gäller det att vara 
särskilt observant och på sin vakt. Vem 
säger vad och i vilket syfte är alltid 
frågor man bör söka svar på. Tenden-
siösa och tvärsäkra påståenden eller 
förslag bör ifrågasättas tills man har 
sådana belägg för deras riktighet att de 
kan accepteras.
I en värld där det fria ordet begränsas 
och ifrågasätts, där journalister, regim-
kritiker förföljs och fängslas, där det 
som skrivs och informeras om dikteras 
av den som har makten, där har också 
demokratin gått förlorad. Men även i 
demokratier där journalister, reportrar 
och annat mediefolk misskrediterats, 
hotats eller nät-hatats i en omfattning 
att det leder till självcensur har ned-
monteringen av demokratin påbörjats.
Att söka sanningen är att värna 
demokratin. /red.

Medlemsmöten fram till 
valet 2018

Torsdag 5 april 19.00
Torsdag 3 maj 19.00

Söndag 3 juni kl 13.00. 
Valupptakt (medlemsdag) 

Torsdag 30 augusti 19.00
Lördagar 1 september & 8 september
vid konsum. Utåtriktade aktiviteter

Ny forskning förändrar 
synen på värk och smärta

Har du koll på bindväv? Du vet den 
där tunna hinnan runt köttbiten. Ny 
forskning visar att bindväven är mer 
än så, ett nätverk utan början och slut, 
från huden, genom hela kroppen, in till 
minsta cell. Upptäckten av att fascian, 
ett omslutande nätverk av bindväv, har 

en större betydelse för vår hälsa än vi 
tidigare trott, öppnar upp för nya sätt 
att se på värk och smärta.

Fascian har en vital betydelse för min-
sta muskelrörelse, men arbetar även 
när vi är stilla, då t.ex. immunförsvaret 
använder nätverket för att hålla oss 
friska. Dessutom agerar fascian för att 
minska smärta vid en olycka. Om du 
t.ex. slår i foten kompenserar kroppen 
med hjälp av fascian så att en del av 
smällen tas av knät, av låret och ibland 
även höft och ländrygg. Kompensa-
tionen och insikten att allt sitter ihop 
blir extra intressant när man ser till vad 
som händer vid låsningar och inflam-
mation i fascian.

Fascia är ett nätverk av bindväv utan 
början och slut och det omsluter i prin-
cip allt i kroppen – från muskler och 
skelett, till organ och celler.

Fascia som klibbat ihop påverkar 
rörligheten och då man har funnit att 
det finns 6 ggr mer nervceller i fascian 
än i muskler går låsningar i fascian att 
härleda till exempelvis smärta i län-
dryggen. En ”sjuk” fascia blir snabbt 
en ond cirkel. Inflammation uppstår, 
flödet av vätska och immunförsvar 
påverkas – och värken i sig gör vila 
och återhämtning svårare. 

Vi borde kanske helt enkel göra mer 
som djur och barn, sträcka på oss och 
träna upp vighet och rörlighet.
Källa Atlas Balans


