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”Stor låga följer ofta liten gnista.”  (Dante Alighieri)

”Tekniska framsteg är som en yxa i händerna på en patologisk kriminaldåre.”  
(Albert Einstein)

”Det är mycket nedslående att leva i en tid där det är lättare att spränga en 
atom  än en fördom.”  (Albert Einstein)

”Politisk skicklighet är förmågan att förutsäga vad som kommer att hända i 
morgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år. Och att ha förmågan att efteråt 
förklara varför det inte blev så.”  (Winston Churchill)

”Förbjuden väg är ofta hårt sliten.”  (Svenskt ordspråk)

”Det är den som går vilse som finner de nya vägarna.”  (Niel Kjear)

”Ingen större sanning sades, som ej började att heta orimlig; ingen större 
gärninggjordes som ej började att heta omöjlig.”  (Thomas Thorild)

”Anspråkslöshet är viktigare för lyckan än rikedom och glans.”  (Kristina)

”Vem jag är betyder intet. Viktigt dock, hur jag är.”  (Okänd)

Tänkvärt

     Inbjuden till ett 
     styrelsemöte

Jag vill bli kontaktad:
        via telefon

Klemensnäs-Ursvikens S-förening
Folkets hus

932 36  Ursviken
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Jag vill bli medlem!
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Gunilla har ordet

Gunilla har ordet
Så har vi då alla tinat fram efter 
vintern.
Febril aktivitet råder i grannskapet. 
Det målas och snickras och rabatter 
rensas på fjolårets nedvissnade blom-
ster. Oavsett om man bor i lägenhet 
eller hus brukar vår och försommar 
vara en hektisk tid på året.

Tidigare här under april träffade jag ett 
antal nysvenskar och vi kom att prata 
om årstider. Jag förklarade att här uppe 
hos oss i norra Sverige så är våren 
snudd på explosionsartad. Från snörik 
vinter till midnattssol, shortsväder och 
solstolar på bara några ynka veckor. De 
hade lite svårt att tro på att det skulle 
bli sommar här för just den dagen vi 
träffades vräkte snön ned utanför våra 
fönster. Inte utan att jag är lite nyfiken 
på att höra med dem hur de upplever 
vädret nu.

Lika fort som vädret växlar kan politik 
och beslut förändra våra liv och vår 
vardag. I höst har vi val till kommunen, 
regionen och riksdagen. Alla tre lika 
viktiga, var för sig och tillsammans.

Att som politiskt parti vara i majoritet 
i en kommun är så mycket lättare 
om man samtidigt har inflytande i de 
övriga politiska församlingarna. Under 
åren med en borgerlig regering hade 
socialdemokraterna i kommunen och 
landstinget det betydligt tuffare att få 
fram sina frågor och lyfta det som var 
angeläget för vår närhet. Idag ser vi ett 
helt annat intresse från det hållet; 
Norrbotniabanan är väl ett tydligt ex-
empel på skillnader i var olika regerin-
gar lägger sitt fokus.
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Jag hoppas att vi i höst gör ett bra val 
och att man kan fortsätta med att jobba 
mot orättvisor och klyftor i samhället. 
Ett jobb som inte är gjort över en natt 
att rätta till, men min förhoppning är 
att en socialdemokratiskt ledd regering, 
region och kommun får fortsatt förtro-
ende efter den 9:e september.

Vi i S-föreningen vill gärna veta vad 
Ni som bor i Ursviken-området har för 
frågor som ni vill att vi ska jobba med 
framöver. Hör gärna av er med tips och 
idéer!

Ha det så gott så länge så ses vi i val-
rörelsen framöver!

Gunilla, ordf.
gunilla.andersson@medlefors.se

Ett samhälle utan utbildning 
blir fattigt

Att utbilda våra barn är en av samhäl-
lets viktigaste uppdrag menar jag. 
Jag påstår det för att utan en grundläg-
gande utbildning så fungerar ingenting 
annat. Vi vet  ju alla att det är omöjligt 
att bygga ett hus utan grund. Fungerar 
inte skolan så kommer alla andra yrken 
att drabbas. På sikt leder det till sämre 
konkurrenskraft och en sämre ekonomi 
för hela Sverige. Den grundläggande 
utbildningen börjar i förskolan och 
avslutas i gymnasiet. Den nuvarande 
regeringen har minst sagt prioriterat ut-
bildning. Vi har fått ett mycket nödvän-
digt ekonomiskt stöd till kommunerna 
som tagit fokus på allt från förskola 
till gymnasieskolan. Men regeringen 
har också tagit ett större grepp om 
skolfrågorna genom att tillsätta en 
Skolkommision som har levererat sin 
utredning för att stärka skolan. Det har 
tagits steg för att på en strategisk nivå 
förbättra vårt utbildningssystem och 
vägvalet för skolan kommer nu i sep-
tember hur vi ska fortsätta arbeta med 
utbildningsfrågorna i vårt land. Antin-
gen väljer vi en politik som fortsätter 

att arbeta för att öka likvärdighet, 
trygghet och studieresultat eller så 
väljer vi en politik som istället för en 
trygg välfärd väljer skattesänknin-
gar i en tid där vi behöver satsa för 
att upprätthålla vår generella välfärd 
med både en stark skola och en bra 
äldreomsorg. Jag väljer en politik som 
förenar tillväxt och solidaritet i ett 
samhällsbygge för alla. Det samhälls-
bygget börjar i förskolan.

Fredrik Stenberg
Ordf. för- och grundskolenämnden
fredrik.k.stenberg@skelleftea.se

Konstgräs till Nyborg

Det är med stor glädje som jag konstat-
erar att det begagnade konstgräset från 
Guldvallen (Skelleftehamn) kommer 
att läggas på Nyborgs grusplan i 
Ursviken. Detta innebär att Clemen-
snäs IF:s ungdomar kommer att få 
en betydligt säkrare väg att cykla till 
och från sina träningar och matcher. 
I nuläget måste ungdomarna passera 
snabbleden för att ta sig till förenin-
gens ungdomsplaner på Gunsen.
Det går förvisso att cykla via gångtun-
neln som finns vid Scharins-området, 
men det blir en rätt lång omväg för 
många. Ett annat stort plus är att man 
kan starta igång säsongen tidigare på 
våren eftersom konstgräset inte alls är 
lika väderkänsligt som vanligt natur-
gräs.

En annan glädjande nyhet är att bad-
huset i Skelleftehamn, Örjanshallen, 
kommer att gå in i fas 2 i augusti och 
därmed påbörjas en nyrenovering.
Vi ser fram emot att ett friskt, fräscht 
och fint badhus återigen kan serva  in-
vånarna i Ursviken och Skelleftehamn.

/Isak Rådahl, ersättare i Fritidsnämn-
den

Aha-upplevelse

Läste tidigare i vår en debattartikel i 
Norran med rubriken ”Lösningen på 
sjukvårdens kris kan finnas i Norge.” 
Debattörerna var senior professor och 
överläkare Kurt Boman, distriktsläkare 
och f.d. chefsläkare Mats 
Gustavsson samt överläkare kirurgi 
och f.d. verksamhetschef Jonas Holm. 
De pekade på hur framgångsrik svensk 
sjukvård är och där vi ligger i topp 
när det gäller akut hjärtsjukvård och 
bröstcancervård. Men när det gäller 
primärvård, psykiatri och vården 
av kroniskt sjuka och patienter med 
många sjukdomar så ligger vi dåligt 
till. Där har det blivit sämre.
Orsakerna till försämringarna härleder 
de till de organisationsförändringar 
som inleddes efter 1990-talets finan-
skris. New Public Management import-
erades från USA med linjestyrsystem 
för privata företag där ekonomin var 
högsta målet. Etableringen av det sys-
temet inom sjukvården gjorde patien-
terna till kunder och ledningen lades 
hos ekonomer och administratörer med 
bristande respekt för medicinsk profes-
sionalitet och yrkesetik.
De säger också att ”Med New Public 
Management körde både skolan och 
polisen i diket och nu är sjukvården 
också på väg av banan.”
De konsekvenser de pekar på är att 
de ”kroniskt sjuka med stora multi-
pla vårdbehov har påverkats mest”, 
”Patient-läkare-kontinuiteten har mar-
kant försämrats med förlust av tillit, 
förtroende och helhetsperspektiv.” Ett 
stort antal läkare och sjuksköterskor 
väljer att jobba inom stafettverksamhe-
terna vilket ”underminerar helhetssyn, 
kontinuitet, tillit och förtroende.” Detta 
är förödande för svensk sjukvård.  
För Skellefteås del föreslår debattör-
erna en lokal ledning med ett tydligt 
mandat att utveckla primärvården 
och samverkan med lasarettet. ”Den 
norska modellen för allmänläkare 
borde vara en förebild även för svensk 
primärvård.” De menar också att man 
kan ha ett utmärkt samarbete med re-
gionsjukhuset utan att centralstyras.

Jag tror dom är helt rätt ute. Därav aha-
upplevelsen. Och jag tror man också 
måste tänka om när det gäller skola 
och polis. Önskar er alla en riktigt skön 
sommar. /Red.

En dålig ide

Att släppa husförsäljningen av alko-
holhaltiga drycker fri, tycker jag är 
en mycket dålig idé. En sådan åtgärd 
riskerar att få svåra konsekvenser. 
Detta för att det ligger lokalproducen-
tens intresse att få sälja så mycket som 
möjligt och därmed också öka 
alkoholkonsumtionen. Och vi vet att 
bland drogerna är alkoholen den som 
förorsakar mest problem både socialt, 
på vägarna, inom den kriminella sek-
torn och inom sjukvården.
Eftersom det aldrig gått att stoppa 
alkoholkonsumtionen så har
regering och riksdag en gång beslutat 
att försäljningen ska ske under ordnade 
former och därför inrättat systembolag-
et som paradoxalt nog har ett alkohol-
politiskt ansvar. Systembolaget jobbar 
inte för vinstmaximering men ska stå 
för kompetens och kunna ge råd kring 
alkohol.
Husförsäljningen skulle förmodligen 
slå undan fötterna på systembolaget 
och det vore en katastrof både socialt, 
medicinskt och ekonomiskt. /Red.

Gasen i botten

Nu i skrivande stund har verkligen na-
turen plattan i botten. Den gasar på så 
det knakar om den. Och det gäller san-
nerligen att man ligger i för att hinna 
uppleva allt som sker. Varenda dunge, 
ja varenda tuva sjuder av liv. Till och 
med igelkottarna har blivit synliga 
igen. Fåglarnas kvitter, kuttrande duvor 
och måsars skrin-allt inom loppet av en 
ynka vecka.
Fortsätter det med den här farten så 

blommar häggen i helgen och syrener-
na löper risk att vara utblommade före 
midsommar.
Men visst är det underbart när naturen 
vaknar och formligen hoppar ur sin 
vintervila. / Red.

Sportdryck och vätske-
ersättning

Sportdrycker som ska ge energi och 
dyra vätskeersättningar som bara kan 
köpas på apoteket. 
Detta är vad som apoteken och affär-
erna säljer dyrt. 

Gör detta själv!!

1 l vatten
0,5 dl socker (energi)
1 tsk salt (mineraler)
1 pressad citron (smak)

Vätskebrist?: nyp i huden. Sänker den 
sig långsamt: drick,Eller kisstest: ju 
mörkare desto mer vätskebrist.

Birgitta Andersson
Friskvårds- och kostkonsult, massör


