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FÖRSTA MAJ 2017
Traditionellt firande i Skönviksparken i Rönninge Centrum klockan 10.00.
Talare blir Alexandra Völker riksdagsledamot från Sundbyberg
och Arne Närström oppositionsråd i Salem.
Sofia Gospel bjuder på vårsång och som vanligt bjuder vi på korv, kaffe och läsk.
Arrangemanget sker i samarbete med ABF.
I Stockholm är det samling i Humlegården 13.00 med avmarsch 14.00.
Klockan 15.00 talar Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård och
LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vid Norra Bantorget.

Ta ställning för en bättre framtid för alla
Vi behöver bli fler som deltar aktivt i det politiska arbetet.
Tillsammans ska vi utveckla den svenska modellen så att
Sverige står starkt inför nya utmaningar. Du behövs och
din insats blir värdefull.
Här i Salem är vi det ledande oppositionspartiet, det är en
betydelsefull roll – även om vi naturligtvis helst vill komma i
majoritet. Genom ihärdig påverkan på alliansen får vi gehör
för våra värderingar och frågor. En del kommunala frågor
kan tyckas triviala men är otroligt betydelsefulla för människors vardag. För en familj mitt i livet är det måste vardagen
fungera. Skola och barnomsorg i närområdet ska ha god
kvalitet. Barn och föräldrar ska känna sig trygga. De ”åldersrika” ska kunna känna sig trygga i att de får den vård
och omsorg de behöver när de egna krafterna tryter. Miljön
måste värnas lokalt och globalt. Vi ska ha ett trivsamt och
fräscht Salem men också en miljö som är långsiktigt hållbar.
Vissa frågor blir av stor betydelse för Salems innevånare.
Under de närmaste åren kommer kommunens invånar-

antal att öka betydligt. I Söderby och Rönninge centrum
pågår utbyggnad. Salems Centrum står i tur för en omfattande modernisering. Det innebär beslut om utformning av bostadsbyggande och ny kommunal service som
kommer att beröra oss alla som bor här.
Landstingsfrågorna är inte mindre viktiga. Vi måste ha en
väl fungerade sjukvård och kollektivtrafik. I Stockholms
läns landsting har alliansen egenmäktigt styrt i tio år. Resultatet är faktiskt förskräckande. Skandalerna har duggat tätt. Där behövs en rejäl insats inför valet nästa år så
att vi får en annan majoritet.
Att vara kommunalpolitiker har kanske inte rockstjärnestatus men det är givande och ger möjlighet att påverka
det som berör oss i vår vardag. Men självklart är välkommen som medlem även om du inte vill vara aktiv i kommunalpolitiken. Ju fler som deltar i vår gemenskap med
åsikter och erfarenheter ju bättre blir resultatet.

Vill du vara med och påverka?
Bli medlem redan idag!

Ja, nu är det dags för mig att gå med!
Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Skicka in kupongen eller lämna den i Skönviksparken första maj. Du kan också anmäla dig på
www.socialdemokraterna.se

Fakta om den svenska modellen
• En generell välfärd där alla får del av en bra skolgång, sjukvård när man behöver den.
• Den som blir arbetslös ska få hjälp att komma tillbaka och en
ekonomisk trygghet – på så sätt kan individen bättre bidra till
samhällsekonomin i stort.
• En arbetsmarknad där parterna, arbetsgivarorganisationerna
och de fackliga organisationerna förhandlar och sluter avtal
om både löner och andra villkor.
• Öppenhet för handel – Sverige är ett litet och exportberoende
land. Genom att vara aktiva i EU och globalt kan vi ta oss
framåt.
• Ansvar i flykting- och invandringspolitiken, förbättrad integration och ökade krav på andra EU-länder.
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