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Efter 1 år med moderaterna i styret för lands-
tinget kanske det kan vara på sin plats med en 
liten summering av vad som hänt. Högkonjunk-
turen har gjort att landstingets ekonomi ännu 
så länge går ihop men kostnaderna stiger på ett 
oroväckande sätt och utlovade åtgärder skjuts på 
framtiden – alla större akutsjukhus går nu med 
underskott och kostnaderna för inhyrd personal 
har ökat med 24 % hittills i år – den satsning som 
skulle behövts för exempelvis barnsjukvården och 
psykiatrin går istället ned i bemanningsföreta-
gens fickor.

Många minns kanske TV-debatten mellan Göran 
Persson och Fredrik Reinfeldt gällande utförsälj-
ningen av våra akutsjukhus, där den senare för-
säkrade att några sådana planer inte existerade  
utan var skrämselpropaganda. I början av som-
maren publicerade tidningarna en hemlig (!) lista 
på vilka sjukvårdsenheter som ska privatiseras. På 
listan finns bland annat hela sjukvården i Söder-
tälje inklusive sjukhuset, samt hela hjärtsjukvår-
den på Karolinska universitetssjukhuset.

Det borgerliga styret i landstinget har vidare be-
stämt att närakuterna i Jakobsberg, Bromma, Far-

sta, Södertälje och Skärholmen skall läggas ned 
medan Huddinge, Solna och några till hänger i 
luften. Före valet lovade moderaterna dyrt och 
heligt att inte en enda skulle läggas ned.
Ovisst är det också för närsjukvården när kund-
valssystemet införs vid årsskiftet. Vinna eller för-
svinna?

Den återinförda trängselskatten har nu en annan 
inriktning. Inga pengar till kollektivtrafiken, en-
dast  till vägar. Avdragsrätt som riskerar medföra 
en lägre trafikminskning. Ska de återinförda di-
rektbussarna fastna i bilköerna?

Trots alla problem med ekonomin har de bor-
gerliga aviserat en skattesänkning som bl.a. ska 
finansieras av höjda taxor i SL-trafiken. Mot bak-
grund av klimathotet tror vi att de flesta tycker 
det är bakvänt att höja priserna för alla som åker 
kollektivt men lämna bidrag till dem som har 
råd med en ny miljöbil! Sammanfattningsvis kan 
vi konstatera att skattesänkningar får gå före 
bättre sjukvård och kollektivtrafik. Redan nu kan 
vi konstatera att resandet med kollektivtrafiken 
inte längre ökar men det gör väntetiderna  på  
vårdcentralerna.

Ur spår med alliansen vid landstingsrodret
Ändhållplats för gemensamma sektorn?

Öppet möte för dig som är 
ledig på eftermiddagen.

Socialdemokraternas pensionärsutskott inbjuder alla som har en stund över 
att komma och vara med på ett möte där vi får höra vad som händer inom 

landstingets verksamheter för alla äldre.
Vi får besök av socialdemokraternas ansvariga Inger Ros.

Boka in och kom till Säbyhemmet (vid Salems centrum)

Välkomna onsdagen den 26 september kl 15.00

Missa inte ”Glitter och Glamour”
på Murgrönan fredag 5 oktober kl. 13.30

Personer från Salems dagliga verksamhet på Timmermansgården i en 
repris från maj i år med sin bejublade singback-föreställning. 

Kända artisters hits med extra krydda!

Socialdemokraterna i Salem • Box 1041 • 144 21 Rönninge
Telefon/fax 08-532 511 00 • E-post: info.sapsalem@telia.com

Hemsida: www.salem.sap.se

ABF Botkyrka-Salem inbjuder till 
seminarieserie i Folkets Hus, Rönninge.

    ons 3 okt  19.00 Ordning och rättvisa
      Om fackets uppgift i samhället

    ons 17 okt  19.00 Barnet – kund eller elev? 
      Om skolans utveckling och framtid 

    ons 31 okt 19.00 Konstnärer i Salem
      Om konst, konstnärer och kultur i Salem

    ons 14 nov  19.00 Främlingsfientlighet på frammarsch 
      Om Sverige i dag och i morgon

Fler seminarier i Hallunda och Tumba och många intressanta kurser 
i andra ämnen. 

Se vidare i vårt studieprogram eller www.botkyrka.abf.se 
tel: 530 363 00
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Vad gör att man vill engagera sig politiskt?
Den frågan tror jag alla fritidspolitiker ställer sig. 

För att hänga med i det politiska arbetet i kom-
munen behöver man vara med på ganska många 
möten och dessutom läsa en mängd handlingar. 
Man lägger ner mycket tid och energi.

Själv sitter jag i kommunfullmäktige som är 
kommunens högsta beslutande organ.
Där beslutar vi om budget och mål för den kom-
munala verksamheten.
Dessutom har jag en plats i kommunstyrelsen 
som är förberedande organ för kommunfull-
mäktige.
Kommunstyrelsen har ett tekniskt utskott som 
beslutar bl.a. om trafik frågor och där är jag 
ordinarie ledamot.

Till fullmäktige väljs man i de allmänna valen, 
till övriga uppdrag blir man nominerad av sitt 
parti. För att det arbetet skall fungera har vi 
Socialdemokrater i Salem en styrelse som arbe-
tar med vad vi ska ha för politiker och vilken 
politik vi vill föra  i Salem.

När det gäller våra politiska mål för Salem kan 
du läsa vårt valmanifest för 2006-2010 på  hem-
sidan eller ringa till oss.

Vad ger då allt detta arbete? Jo det ger många 
vänner och en stor kunskap om vad som händer 
i kommunen. Som oppositionsparti är det inte 

vi som bestämmer, men vi kan vara med och 
påverka och framförallt förbereda oss på att ta 
över makten vid nästa val. Som politiker kan 
man dessutom vara med och påverka vad som 
händer i landstinget och riks politiken.

För att vi ska lyckas behöver vi din åsikt och ditt 
engagemang. Välkommen till oss.

Arne Närström 
08-532 511 00
info.sapsalem@telia.com 
www.salem.sap.se

Arne Närström – ordförande för 
socialdemokraterna i Salem sedan mars 2006.

Ordförande har ordet Nya s-ledamöter 
mandatperioden 2006 – 2010

Harriet Henningsson – ersättare i Bygg-
och miljönämnden och Salemsbo sedan 3 
år. Före detta konsumentsekreterare i Bot-
kyrka, deltidsarbetar nu som budget- och 
skuldrådgivare.
Ordförande för S-kvinnor i Botkyrka. 
Barn, barnbarn och vänner är viktiga för 
Harriet, som också gärna plockar bär och 
svamp runt sin stuga i Dalarna.
Skulle gärna se att kommunen fick fler bad-
platser.

OBS! Läs på nästa sida om seminarieserien 
i samarbete med ABF

Bengt Löfberg – ersättare i Barn-och ut-
bildningsnämnden och bor sedan drygt 3 år 
i bostadsrättsradhus i Salem. Gedigen erfa-
renhet av fackligt arbete, intresse för fören-
ingsliv och politik. Arbetar nu som långtra-
darchaufför och tar gärna fram motorcykeln 
när det våras.
Vill för barnen åstadkomma större trygghet 
och upplevelse av att bli sedda såväl i skolan 
som hemma och för de äldre en god indivi-
duell omsorg. Viktigt också med bra kontakt 
mellan kommuninnevånarna och de poli-
tiskt valda.

Johanna Wall – även hon ersättare i Barn-och utbildnings-
nämnden.
Har alldeles nyligen bytt efternamn vid vigsel i Salems kyrka. 
Grattis Johanna!
Född och uppvuxen i Salem, återinflyttad efter några år 
i annan kommun. Ekonomiassistent hos Poolia och ägnar 
helst fritiden åt familjen, segelbåten och resor till nya plat-
ser och kulturer.
Önskar en plats i Salem för ungdomar att gå till på hel-
gerna i stället för att bara ”driva omkring”.

q Jag vill bli medlem   
q Jag vill ha mer information om socialdemokraterna i Salem

  Namn:

  Adress:

  Postadress:

  Telefon:

Skicka anmälan till: Socialdemokraterna,  Box 1041, 144 21 Rönninge
Eller mejla:  info.sapsalem@telia.com
Eller faxa: 08-532 511 00
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