
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

I detta nummer: 

 
Träff för nya 
medlemmar 
20 februari 
klockan 17 på 
ABF-huset, 
junogatan.  
 
 
 
Representant-
skapsmöte  
20 februari 
Kl 18 – 20.30 
ABF-huset 
Junogatan, 
Uddevalla. 
 
 
Årsmöte den  
20 mars  
klockan 18-20.30.  
Folkets hus  

Uddevalla 20230202 

Nytt år och nya föresatser.  

Först vill jag tacka alla som 

deltog i årets Julgransfest, som 

traditionsenligt ägde rum på 

Folkets hus den 6 januari. Det 

blev ett trevligt arrangemang, 

trots snöyra och vattenläcka (som 

innebar avstängning av vattnet 

till Fokets hus). Runt 120 

personer hade ändå tagit sig till 

Folkets hus och dansade ut julen 

tillsammans.  

Vi har en tuff mandatperiod i 

opposition framför oss. Den nya 

majoriteten har inlett med flera 

kallduschar. Man stoppar 

processen för att bygga ett 

medborgarhus i centrum, vilket 

kommer att ge Uddevalla 

kommun ett dåligt rykte för som 

samarbetspart för lång tid 

framöver.  

För att få igång en aktiv 

oppositionspolitik och vara 

tydliga med att vi har andra 

lösningar på de utmaningar som 

kommer den närmsta tiden, 

behöver vi vässa våra argument 

och se till att debatten hålls 

levande.  

Det kräver att vi bildar oss och 

höjer vår kunskap i flera 

områden. Ett folkbildningslyft 

kommer därför att inledas under 

mandatperioden. Vi ser fram 

emot att ni medlemmar deltar i 

föreläsningar och studiecirklar 

Ordförande har ordet 
 

som kommer erbjudas.  

Vi behöver få en levande 

arbetarrörelse-diskussion. Ett 

initiativ finns presenterat i denna 

Kuriren om att både se tillbaka 

och framåt tillsammans. Det finns 

anledning att lära av historien när 

vi formulerar framtiden politik. 

Hör av er om ni är intresserade att 

delta i arbetet.  

Årets första 

Representantskapsmöte, 20 

februari, kommer att innehålla 

grupparbete med olika teman och 

en inbjudan till nya medlemmar 

att träffas en stund innan.  

Årsmötet äger rum den 20 mars 

klockan 18 i Folkets hus. Hoppas 

på god uppslutning och bra 

diskussioner.  

Vi ser fram emot att få träffas 

igen och fram till dess får vi hålla 

i, hålla ut, hålla avstånd och 

tvätta händerna.  

 

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 
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Kallelse 
  
 

Årsmöte för Socialdemokratiska  

arbetarekommunen i Uddevalla  

äger rum den 

 

20 mars klockan 18  

 

Sedvanliga årsmöteshandlingar  

skickas ut till ombud  per mail 

 

om någon vill ha papperskopia,  

hör av er till 070-6029095 eller 

uddevalla@socialdemokraterna.se 

  

Varmt välkomna!  

Styrelsen  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Möte för Nya medlemmar Måndagen den 20 februari är alla nya (och naturligtvis även de som varit 
medlemmar ett tag) välkomna till ett möte på ABF-huset, Junogatan. Vi ses klockan 17 och de som 
sedan vill kan komma med på medlemsmötet med start klockan 18.  
Kommunalråd Ingemar Samuelsson Ordförande Anna-Lena Heydar Kassör Stefan Skoglund Och 
kanske några till…kommer delta. Vi tänker att ha en kort presentation och därefter presentera vilken 
verksamhet som planeras i höst. Även vilka möjligheter till att delta i studiecirklar mm som finns. Vi 
hoppas att ni som deltar också har egna önskningar och ideer som vi kan ta med. 
 

 

 

 

 Kallelse till Representantskapsmöte 

20/2 klockan 18 – 20.30 

ABF-huset på Junogatan 

 

Mötet kommer att inledas med work-shop kring 
olika teman, som presenteras på mötet.  

 

Dagordning; 

1. Öppnande  

2. Val av justerare 

3. Val av ombud till Distriktets kongresser 

4. Aktuella politiska frågor 

5. Övriga frågor 

6. Avslut 

 

Välkommen  

Styrelsen 

 

 

  



 

 

 

 

 

Möteskalender för Föreningar och klubbar 

 

Uddevalla S-kvinnors årsmöte onsdag 15 februari klockan 18:00 i ABF-huset på Junogatan. 

Ljungskile Socialdemokratiska förening har årsmöte den 23/2 kl 18.30. 

Skredsviks socialdemokratiska förening har årsmöte den 13 februari i Hogstorp hos Carina Antonsson 
S-kvinnor Skredsvik har årsmöte den 31 januari i Hogstorp hos Carina Antonsson 
S-kvinnor i Uddevalla har årsmöte den 15 februari klockan 18 på ABF-huset, Junogatan 
 
 
 

Studier 
 
Vi hoppas komma igång med studiecirklar under våren. Sedan tidigare har vår studiansvariga Susanne Grönvall, 
föreslagit cirklar i ämnet; 
 ”Vi som arbetar med våra kroppar” ett studiecirkelmaterial framtaget av ABF och som också omfattar en fin 
utställning.  
 Även partimedlemmen Barbro Budin har väckt frågan om studier i arbetarrörelsens historia för att ta avstamp mot att 
formulera framtidens politik. Hon lyfter fram två ganska nya böcker;  
2020: Desirée Enlunds ”Upproriska landsbygder. Sociala rörelsers omarbetande och motstånd mot sjukvårdens 
omvandling i svensk glesbygd” 
Den fokuserar på sjukhusockupationen i Sollefteå och etableringen av en medborgarägd vårdcentral i Offerdal och 
belyser hur frågor om organisering och styrning, konkurrensutsättning, offentliga och privata utförare av 
välfärdstjänster får stor betydelse för lokalbefolkningen. 
  
2021: Kristin Linderoths ”Kampen om Välfärdsarbetets Värde – Fackligt aktiva Kommunalare minns strejken 2003”. 
Förutom en översikt över bakgrunden till strejken – konflikten mellan Kommunal och Kommunförbundet – görs en 
beskrivning om förberedelserna och genomförandet av vad som kom att bli en av Sveriges största strejker. 
Författaren djupintervjuar även personer som deltagit i strejken om varför de deltog och vad dom bär med sig som 
lärdomar.  Det ger en levande inblick i vad som var betydelsefullt för välfärdsarbetarna: erkännande för det arbete de 
utför och solidaritet. 
Kommunals nuvarande ordförande Malin Ragnegård var med vid prisutdelningen. Hon var en av dem som deltagit i 
strejken. 
   
Kom gärna in med intresseanmälan till uddevalla@socialdemokraterna.se  om ni vill delta i studier, så kan vi börja 
planera för upplägg och tidplan. Vi kommer att återkomma med inbjudan till föreläsningstillfällen i olika ämnen under 
våren.  
 
Väl mött i årets studier.  

 

mailto:uddevalla@socialdemokraterna.se

