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Vänsterpartiet i Enköping 

Verksamhetsberättelse 2012 

 

 
 

Styrelsen för Vänsterpartiet i Enköping får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2012. 

Medlemsmöten/Styrelsemöten 

Medlems-/styrelsemöten ägde rum i ABF:s lokaler i 

Kontorsvaruhuset på Östra Järnvägsgatan 1. Under året har vi 

haft 7 medlemsmöte och 5 styrelsemöten och ett extra möte 

om Simhallen i Enköping, förutom årsmötet den 3 mars, med 

17 deltagare och som hölls i ABF:s lokaler. Neil Ormerod 

omvaldes till ordförande, Dietrich Burmeister till kassör och 

Monika Åberg, Sara Danielsson, Britta Dalved, Mats 

Andersson och Johannes Mocklin, som ledamöter. 

Alla medlemmar är välkomna på alla möten. 

Under året: 
Medlemsmöten den 19:e april, den 15:e maj, den 30:e maj, 

den 14:e juni, den 8:e september, den 27:e september och den 

22:dra oktober. Styrelsemöten den 1:a februari; den 28:e mars, 

den 3:e april, den 7:e november och den 3:e december.  

Vi är som tidigare medlemmar i den stödjande föreningen för 

Bryggholmsstiftelsen och medlemmar i Folkrörelsearkivet, 

Folkets Hus-föreningen, Colchaj Nac Luum-föreningen samt 

ABF. 

Vi har haft 1 gruppmöte för att gå igenom dagordningen inför 

kommunfullmäktige och andra aktuella ärenden. 

Föreningen har bildat två grupper: En Kultur/Fritidsgrupp och 

en Skolgrupp. 

I Kultur/Fritidsgruppen ingår: Per Markus Risman, Magnus Ahlkvist, Lisa Ekehult, Dietrich Burmeister, Ingrid 

Ljung och Monika Åberg med Per Markus som sammankallande. Gruppen har under året arbetat fram ett förslag 

till ”Vänsterpartiet i Enköpings Kultur- och Fritidspolitiska program”. 

I Skolgruppen ingår: Neil Ormerod, Per Markus Risman, Håkan Wall och Hilda Dahlsten med Neil som 

sammankallande. Efter ett tag utsågs Per Markus som sammankallande. 

I distriktet har ett Feministiskt nätverk bildats, som vi deltar i och som har börjat arbeta. Tyvärr har Britt 

Löfgren, som varit den drivande för att bilda ett nätverk avlidit, men vi fortsätter att sträva vidare med nätverket. 

En lathund är beslutad och en feministisk strategi är på gång och skall beslutas av distriktsstyrelsen. 

Sammankallande är distriktsordförande Jeannette Escanilla. Vår valda representant är Sara Danielsson. Britta 

Dalved ingår som ansvarig representant från distriktsstyrelsen och Monika Åberg har deltagit från 

lokalföreningen. Arbetet fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Början på vår del av 1:a majtåget. 

 Här syns J. Mocklin; T. Fraurud, M. Ahlkvist. 

 

 

 
Emma Wallrup från partistyrelsen var med 

på vårt välbesökte årsmöte ifjol. 

 
Tove Fraurud och Fredrik Wicksell demonstrerar den 1:a maj 
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Framsidan på flygbladet för besöket från Jonas 

Sjöstedt.  

Besök  
Nya distriktsordföranden Jeannette Escanilla besökte oss i lokalföreningen den 14 juni och berättade om 

distriktets arbete och att det gjorts en omorganisation på riksnivå. Distriktet satsar på kommunikation, via 

Upplandsfolket, intern och extern kommunikation . Vi fick varsitt ex av distriktets verksamhetsplan. Det fanns 

en uppföljning som innehöll 16 rutor och vi hann diskutera de flesta. Jeannette talade om att man har startat ett 

feministiskt nätverk. Vi har senare valt vår representant till nätverket. Det är Sara Danielsson. Britta Dalved som 

ingår som representant från distriktsstyrelsen. 

 

Den 28 september besökte Mikael Gustavsson Westerlundska gymnasiet, vilket inbjudit honom. Med sig från 

Uppsala hade han Joakim Medin och Jeannette Escanilla, distriktsordföranden. Från Enköping deltog 

Per Markus Risman för Ung Vänster och Monika Åberg från lokalföreningen. Mikael, som är Vänsterns ende 

svenska politiker i parlamentet, är också EU-ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. 

Mikael informerade om arbetet i parlamentet och i utskottet. Det stora antalet elever som samlats i aulan fick 

möjlighet att fråga och diskutera med Mikael. Efter föredraget fick vi från Vänstern tillfälle att ställa frågor. 

Den 15 oktober hade vi besök av Magnus Mark, som var inbjuden gäst, från Fastighetsförvaltningen. Han 

berättade om hur de som arbetar med frågan om Enköpings Simhall. Magnus sade att de fått i uppdrag att utreda 

fyra alternativ och att budgeten var 250.000:-. Efter att han gått igenom de olika förslagen och visat utskrivna 

powerpoint-bilder samt de fyra alternativen i text kom mötet fram till att alternativ 4 var det som var bäst. Dock 

fanns tveksamheter om rehab-bassängen och hur skolan skulle kunna klara simundervisningen samt 

konstaterades att SK Ena skulle få problem med sin verksamhet, vilket även gäller bowlingen. Vi var 

11 personer, varav ett barn, en från Ung Vänster och en intresserad som lyssnade på Magnus Mark. 

 

Utåtriktad verksamhet 
Den 8 mars – Vi hade bjudit in till möte i ABF:s lokaler på Östra Järnvägsgatan 1. Vi var sju stycken totalt, 

varav en gäst, Ulrika Enlund och två stycken, Freja Lindgren och Nina Larsson från Ung Vänster. Temat för 

träffen var ”Makalösa föräldrar”. Bl.a. diskuterades en motion som Magnus Ahlkvist står för och som grundar 

sig på 16 förslag som föreningen Makalösa föräldrar tagit fram. Utöver det hade mötet en intressant och givande 

diskussion om skolfrågor, jämställdhet och annat aktuellt. Till träffen hade ett flygblad, med rubriken ”Gör 

Enköping till en makalös kommun”, tagits fram där de 16 förslagen presenterades. 

 

Den 5 juni på Världsmiljödagen besökte Jonas Sjöstedt i sällskap med José oss i Enköping efter vår inbjudan.  

Vi höll till i Cecilia-salen i Kyrkans hus. Jonas talade om ”Vänsterns svar på klimatkrisen”. Det var ett välbesökt 

möte, som både innehöll tal och sång a capella av Sara Wu samt avslutades med ekologisk mat. En artikel om 

besöket kunde man sedan läsa i Upplandsfolket nr 3 i juni 2012 samt i Enköpings Posten. 

 

Flygblad och informationsmaterial 
Vi har delat ut broschyren ”Vad vill Du ha hjälp med idag?”. Den har delats ut på Slånbärsvägen, Korsängen 

(Sadelmakaren), Ljunggården, Vulkanusvägen /Bergvreten, och Lärksoppsgatan/Fjällstigen i Enköping samt i 

Fjärdhundra, Torstuna, Grillby och till vänner och bekanta. 

Inför Jonas Sjöstedts besök den 5 juni har vi tryckt ny framsida på 

de flygblad som användes den 1 maj, dessutom har vi tagit fram 8 

stycken A3-affischer samt annonserat i EP och Ena-Håbo tidning. 

Dessutom Inför Jonas Sjöstedts besök den 5 juni har lokalt 

anpassade flygblad delats ut i Grillby, Skolsta, Örsundsbro och i 

Enköping på Slånbärsvägen, Fabriksgatan och Örtagatan samt ett 

antal ex i Torstuna. 

Inför 1 maj har vi informerat om talare på torget innan avmarsch 

till Skolparken med annonser i EP och Ena-Håbo tidning samt 

tagit fram flygblad för utdelning under dagen. 

Vi har delat ut broschyren ”Vad vill Du ha hjälp med idag?” i 

Torstuna, Grillby, Fjärdhundra och i Enköping på Slånbärsvägen, 

Västerviksgatan, Korsängen/Sadelmakaren, 

Vulkanusvägen/Bergvreten och Lärksoppsgatan/Fjällstigen. 

I massutskicket av informationsbroschyren ”Trygghet & omtanke” 

bidrog Britta Dalved med en artikel under rubriken ”Vänsterpartiet 

i Enköping arbetar för fler Trygghetsboenden”. Broschyren har 

delats ut på Korsängen, Munksundet, Romberga, Lillsidan, 

Lärksoppsgatan och i Sparrsätra. Björn har också delat ut ett större 

antal samt har Monika delat ut den till vänner och bekanta. 
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Föreningens ordförande var vår andra talare på 1:a maj.  
Bakom syns Lisa Ekehult 

 
Tove Fraurud talar på 1:a maj 

Deltagit i: 

5 januari – 8 januari – Kongressen i Uppsala 
Vårt ordinarie ombud var Magnus Ahlkvist med Neil Ormerod som ersättare. Det var bra stämning och det 

fungerade bra och många bra beslut fattades. Jonas Sjöstedt valdes till ny partiordförande. Lars Ohly fick lovord 

för sin tid som ordförande. Som funktionärer från vår lokalförening under dagarna var Johannes Mocklin, 

Monika Åberg och Neil Ormerod. Innan kongressen hölls ett informationsmöte i Uppsala den 4 januari som 

Monika deltog i. 

18 mars – Distriktets årskonferens som hölls i Knivsta 
På årskonferensen deltog Hilda Dahlsten, Sara Danielsson (ersättare för Neil Ormerod) Monika Åberg som våra 

ombud och Johannes Mocklin, Mats Andersson och Björn Engberg som ersättare. Britta deltog som ledamot i 

distriktsstyrelsen. Nämnas kan att Jeannette Escanilla valdes till ny distriktsordförande och Jacob Johnson 

omvaldes till kassör. Från Enköping omvaldes Britta och Tove Fraurud (flyttat till Uppsala under året) till 

distriktsstyrelsen och Håkan Wall som ombud till Folkrörelsearkivet samt omvaldes Monika till valberedningen. 

Hans Linde från partistyrelsen deltog med ett föredrag. Årskonferensen beslutade om att gå ut med 3 uttalande, 

om Kollektivtrafiken (Buss från Järnvägsstationen till Akis), Vapenhandeln och Invandrarfrågan. För övrigt 

sedvanliga årsmötesförhandlingar samt ett grupparbete. 

25 april - ABF:s årsmöte och halvårsmöte 12 december 

ABF:s årsmöte inleddes med Föreningen Ljudbild som berättade om sin verksamhet och gav musikaliskt 

smakprov sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. På halvårsmötet den 12 december representerade 

Staffan Eklund föreningen, båda mötena hölls i Uppsala 

Staffan rapporterade från ABF:s halvårsmöte i Uppsala, vilket innehöll de sedvanliga förhandlingarna. 

Staffan ifrågasatte verksamhetsplanen och fick gehör från några få av mötesdeltagarna, varefter 

verksamhetsplanen godkändes.  

Staffan anser att ABF mister sin legitimitet och sitt berättigande med en verksamhetsplan som omfattar  

110.000 studietimmar, därav endast 1.150 tim (1 %) facklig utbildning och 1.250 tim (1 %) politisk utbildning. 

ABF:s verksamhetsplan ter sig rent löjlig när man ser på planen kommunvis. Man tänker sig t.ex. 100 tim facklig 

utbildning i Enköping. Med så låga ambitioner kan man likaväl stryka både facklig och politisk utbildning inom 

ABF. Det verkar på mig som att ABF har inrättat sin verksamhet på sådant som ger inflöde av bidrag från stat 

och kommuner.  

Invändningarna från ABF:s länsordförande var tudelade. Å ena sidan framhöll han att det ankommer på 

medlemsförbunden att föreslå utbildningar och att det inte kommer in några förslag. Å andra sidan sade han att 

ABF skulle eftersträva att öka andelen av fackliga och politiska kurser. Eftersom han gav två olika svar tycks 

ansvarsfrågan oklar. Vad gäller? Vilka bidrag ger Vänstern till ABF och kan vi styra dessa? Om det inte är ABF 

som avgör studieinriktning så måste vi antingen utnyttja ABF bättre eller hitta andra vägar till utbildning. 

1 maj 
Vi hade två talare på stora torget. Neil, som ordförande för lokalföreningen och Tove Fraurud som ledamot i 

landstingets kollektivtrafiknämnd. Vi deltog i 1:a maj tåget tillsammans med (s) för tredje gången i Enköping. 

Marschen gick från Stora Torget till Skolparken. 45-50 st deltog i vår del av tåget med banderoll och plakat. 

Neils tal ”den gamla världen är döende, men den nya är ännu inte född” kunde man sedan läsa i Upplandsfolket 

nr 3, juni 2012. 

13 maj – Colchaj Nac Luum-föreningen – Kooperativ i norra Guatemala 
Vi är medlemmar i föreningen som organisation och Björn Engberg som privatperson. På deras årsmöte den 

13 maj på Sommarro utanför Enköping deltog Björn Engberg, Benita Engberg, Anna Scott och Monika Åberg. 

Medlemsavgiften fastställdes till 150:-, vilket är samma summa som tidigare. Vi hade tidigare skickat 600:- till 

föreningen, enligt beslut på vårt årsmötet den 3 mars 2012. 
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En av våra insändare under 2012. 

23 september – Ordförande - och kassörs-konferens 
Britta Dalved deltog som ställföreträdare både som kassör och ordförande. Där diskuterade man bl.a. om man 

som tidigare skall ha provval när det gäller listorna till Landsting och Riksdag.  

6 november – Distriktets höstmöte 
Neil Ormerod, Monika Åberg och Johannes Mocklin och Magnus Ahlkvist deltog från vår förening och Britta 

deltog som ledamot i distriktsstyrelsen. Under mötet valdes ombud och ersättare till partiets kongress 2012. Från 

vår lokalförening valdes Magnus Ahlkvist till ordinarie ombud och Neil Ormerod till ersättare. 

30 november - Manifestation mot främlingsfientlighet och rasism 
Vi anordnade och deltog i en manifestation tillsammans med andra partier. Fackelmarschen gick från 

kommunhuset till Spanska Trappan, där de möttes av en danserska som jonglerade med eld i olika former. 

Jakob Evertsson, präst i Svenska kyrkan höll sedan tal. Det var ca 60 personer som deltog. Politiker från alla 

partier utom SD var representerade. Vi var några som deltog från (v). och som tidigare år stod vi för eldkorgen 

på Spanska Trappan. 

Debatt/Insändare/Press 

Debatt (EP) 
13 mars  – Kämpa för en mänsklig flyktingpolitik – Magnus Ahlkvist 
 

Insändare i EP  
10 februari-  – Fler anställda ger äldreomsorg med guldkant – Magnus Ahlkvist 

4 februari – Bygg bostäder för alla i Enköping – Magnus Ahlkvist 

15 mars  – Barnens behov är viktigast – Neil, Lisa Ekehult, Hilda Dahlsten, Tove Frarud och Magnus. 

24 mars  – Vi vill jobba för Enköpings framtid – Neil Ormerod  

21 april  – Tillbaka till politiken – Neil Ormerod 

14 maj – V tar avstånd från politiskt våld – Magnus Ahlkvist 

27 sept.  – SD verkar helt ointresserade av kommunpolitik – Magnus Ahlkvist 

1 oktober  – Låt kommunen köpa tillbaka Kryddgården och öppna restaurangen – Neil Ormerod 

6 november   – Sverige ska ha en generös asylpolitik – Magnus Ahlkvist 

 

Intervjuer i EP 
7 januari – Magnus Ahlkvist glad över enigheten i partiet – Magnus Ahlkvist intervjuad 
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Artiklar i EP 
27 januari  – ”Osmakligt”, sa Ormerod – I artikel om att ”Kommunen följer skollagen”, refererades till Neil. 

15 februari – Enköpings kommun korruptionsanmäls – anmält av Vänsterpartiet -refererades till Magnus 

6 mars  –  Folkpartiet röstade med S i frågor om förskolan – Vänsterpartiets motion – KSAU bifall 

9 mars  – Årsmöte hos Vänsterpartiet – Insänt av Monika 

16 mars  – ”Nu måste vi sätta ner foten” – Artikel där det bl. a var uttalande och bild på Magnus Ahlkvist. 

22 mars  – Centern får dela på kommunalrådsposten – Magnus Ahlkvist yttrade sig/föreslog i frågan. 

3 april – Hamnbesökare föreslås få hjälp av turistambassadörer – Motion om hamnvärdar i Enköpings 

hamn lagd av Carina Sjöberg(s), Dietrich Burmeister (v) och Magnus Westerberg (mp). 

11 april – Nattförskola öppnar på Ljunggården – Vänsterpartiet nämndes med sitt förslag, som avslogs. 

11 april – Kulturskolans avgifter ses över igen – Vänsterpartiets förslag i KF om återremiss gick igenom. 

12 april  – Nej till mångkulturellt bokslut – Neil Ormerod uttalade sig i frågan. 

2 maj – Vänsterpartiet vill ändra på en förlegad politik – Neil och Tove Fraurud talade på torget och 

uttalade sig i EP innan avmarschen till Skolparken. (Annons om V-talare den 28 april i EP.) 

7 juni – Klimatkrisen temat för Jonas Sjöstedt – Vänsterpartiledaren besökte Enköping på 

Världsmiljödagen. 

8 juni  – Hur många år tar det att bygga en ny skola? – Håkan Wall kritiserade och yttrade sig vid 

skolnämndens möte i ärendet. 

16 juni – Politikerna inte beredda skapa graffitiväggar – (mp)förslag som (v) stödde i kommunfullmäktige. 

5 september – Vänstern ensam om att vilja höja skatten. 

7 september – Skolans verksamhet kvar på Munksundet under byggtiden – Håkan Wall uttalade sig kritiskt. 

28 september – Han är EU-ordförande för kvinnors rättigheter – Mikael Gustavssons besök på Westerlundska. 

Inbjuden av skolan. 

12 december – SK Ena och Vänstern kräver tillfällig simhall – Magnus Ahlkvist och Marie Lindeberg 

(ordförande i SK Ena). 

Notis i EP 

7 mars  – Vänsterpartiet vill ha doulor i länet. 

15 juni – (mp) vill inte ha motorbana – (mp) reserverade sig och (v) anmälde avvikande mening till förmån 

för förvaltningens avslagsförslag. 
 

Insändare i Ena-Håbo tidningen 
(Nr 7) 

18 - 24 februari – Fler anställda ger äldreomsorg med guldkant – Magnus Ahlkvist 

 (Nr 8) 

25 febr – 2 mars – Politik är att försöka förändra – Magnus Ahlkvist 

(Nr 11) 

17 – 23 mars – En mänsklig flyktingpolitik –  Magnus Ahlkvist 

(Nr 13) 

31 mars-6 april – Investeringar skapar nya jobb – inte lönesänkningar – Neil Ormerod 

(Nr 15) 

14-20 april – Inget recept mot kris – Johannes Mocklin 

(Nr 17) 

28 april-4 maj – Regeringen vill pressa ned de lägsta lönerna – Johannes Mocklin 

(Nr 39) 

29 sept-5 oktober – Aldrig egna förslag – Magnus Ahlkvist 

(Nr 40) 

6 – 12 oktober – Låt kommunen köpa tillbaks Kryddgården! – Neil Ormerod 

 

Artikel i Ena-Håbo-tidningen  
(Nr 15) 

14-20 april –  Fullmäktige godkände motioner och förslag – Magnus uttalanden redovisades. 

(Nr 17) 

17-28 april –  Oppositionen kräver besked om politiken – Magnus uttalade sig. 

(Nr 38) 

22-28 september –  Politikerna i Enköping ense - vill ha bättre kollektivtrafik – Vänsterpartiet och övriga 

partier uttalade sig. 

(Nr 46) 

17-23 november –  Pensionär som gärna fortsätter att jobba – Björn Engberg som berättade om sitt liv – kom 

 från (s), men är nu med i Vänsterpartiet. 

Notis i Ena-Håbo tidningen 
(Nr 12) 

24 -30 mars –  V och SD ville inte ge rådet ledigt – refererade till Magnus uttalande i kommunfullmäktige 
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Studieverksamhet  
Under året har vi haft studiecirkel och träffats 7 gånger. Det var partiprogrammets strategidokument som inledde 

årets studiecirkel. Sedan har de flesta av kommunens olika nämnder har haft sin egen cirkel eller egna cirklar 

samt allmännyttan EHB har behandlats, dessutom har vi arbetat med Feministisk strategi och Lathund en gång. 

Fri diskussion 
Vi har under året infört en halvtimmes fri diskussion om ämnen, teman och allmänna frågeställningar under året. 

Vi har genomfört 7 möten med bra deltagande och med livliga diskussioner. 

Ung Vänster 
En lokal Ung Vänster-förening finns i Enköping. Till dess de har en egen lokal kan de ha sitt material i vår lokal. 

Vi har sedan tidigare beslut om att vi skall stödja dem ekonomiskt. Ordförande är Freja Lindgren och  

Per Markus Risman kassör. Per Makus har även varit ordförande i Ungdomsrådet i kommunen, men nu avsagt 

sig den posten. Per Markus har deltagit i av våra möten och varit sammankallande i två grupper samt deltagit i 

vår Fria diskussion och vår studiecirkel.  

Kommunfullmäktige och nämnder osv. 
I kommunfullmäktige har Vänsterpartiet representerats av Magnus Ahlkvist och Britta Dalved som ledamöter 

med Neil Ormerod och Lisa Ekehult som ersättare. Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen är:  

Magnus Ahlkvist. 

I kommunens nämnder och bolagsstyrelser har Vänsterpartiet representerats av: 

Kommunstyrelsen – Magnus Ahlkvist, ordinarie 

Socialnämnden – Magnus Ahlkvist, 2:dra vice ordförande 

Vård- och omsorgsnämnden – Britta Dalved, ordinarie 

Upplevelsenämnden – Ingrid Ljung, ersättare 

Skolnämnden – Håkan Wall, ersättare 

Utbildningsnämnden (Gymnasiet) – Neil Ormerod, ordinarie 

Tekniska nämnden – Dietrich Burmeister, ersättare 

Miljö- och byggnadsnämnden – Monika Åberg, ersättare 

Naturvårdskommittén 
Mats Andersson är vår representant.  

En från varje parti i kommunfullmäktige har haft en representant, dock ej SD. 

Demokratikommittén 
Håkan Wall har under året blivit invald i kommittén. 

EHB 
Björn Engberg är vår representant i EHB:s styrelse (ersättare). 

Motioner till kommunfullmäktige 
Vikariepool inom barnomsorgen – Fullmäktigegruppen 

Rätt till längre tid i barnomsorgen (15-timmarsbegränsningen inom 

barnomsorgen) – Fullmäktigegruppen 

Hamnvärdar i Enköpings hamn – Gemensamt mellan Carina Sjöberg(s), 

Dietrich Burmeister (v) och Magnus Westerberg (mp). (I fullmäktige gick 

Magnus in – men motionen anses besvarad, då turistambassadörer skall hjälpa till istället.) 

Enköpings Skattenämnd 
Lars Alatalo är vår representant i Skattenämnden i Enköping. 

Uppsala Tingsrätt 
Sven Pihl är nämndeman i Uppsala Tingsrätt 

 
Håkan Wall bär plakat på 1:a maj 

 
Föreningens trotjänare: Björn Engberg  

och Monika Åberg 

 
Mats Andersson 
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Magnus Ahlkvist, ombud till partikongressen 

 tillika gruppledare I kommunfullmäktige 

Regionfullmäktige 
Magnus Ahlkvist, ordinarie, och Britta Dalved, ersättare, är våra representanter. 

Landstinget: 

Landstingsfullmäktige 
Två medlemmar i vår förening representerar Vänsterpartiet i Landstingsfullmäktige: Magnus Ahlkvist och 

Tove Fraurud, båda ordinarie (Tove har dock under året flytta från Enköping till Uppsala). 

Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen  
Magnus Ahlkvist, ersättare, sitter i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen. 

Södra länsdelsberedningen 
Hilda Dahlsten sitter i Södra länsdelsberedningen. 

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län 
Tove Fraurud, ordinarie, sitter i Kollektivtrafiknämnden för (v). (Tove har dock under året flytta från Enköping 

till Uppsala.) 

Distriktets valberedning 
Monika Åberg ingår i distriktets valberedning. 

Distriktet 
Vid distriktets årskonferens den 18 mars 2012 valdes som ny ordförande Jeanette Escanilla och omvaldes 

kassören Jacob Johnson. Från Enköping sitter Britta Dalved och Tove Fraurud (flyttat till Uppsala under året) i 

distriktsstyrelsen.  

På konferensen deltog Hilda Dahlsten, Sara Danielsson (ersättare för Neil Ormerod), Monika Åberg som våra 

ombud och Johannes Mocklin, Mats Andersson och Björn Engberg som ersättare. Britta deltog som ledamot i 

distriktsstyrelsen. Monika Åberg från Enköping valdes att ingå i distriktets valberedning. Robin Dahl valdes som 

sammankallande för valberedningen. 

 

Under möten över året har Sören Bergkvist varit med och rapporterat om landstinget och regionalt och det som 

händer där. Akademiska Sjukhusets ekonomiska problem kvarstår. Landstinget klarar inte vårdgarantin och 

ligger jumbo i landet när det gäller att minska köerna. Från riksdagen har Jacob Johnson informerat. 

 

För distriktet är den största enskilda händelsen under året att partikongressen 5 – 8 januari 2012 ägt rum i 

Uppsala i Konsert- och Konferenshuset. 

 

Detta var några axplock från distriktet.  

 

Kongressen 
Kongressen hölls i Konsert och Konferenshuset i Uppsala mellan 5 t 

o m 8 januari. Magnus Ahlkvist var valda ombud från Enköping och 

Neil Ormerod var vald till ersättare. Dessutom var vi några som 

ställde upp och hjälpte till med det praktiska, Johannes Mocklin, 

Monika Åberg och Neil Ormerod. Jonas Sjöstedt valdes till ny 

partiordförande. Lars Ohly fick lovord för sin tid som ordförande. 

Många var uppe i talarstolen och alla ombud från Uppsala var flitiga 

talare. Miljöarbetet var det många talare som var uppe och talade om. 

Motionen om att ta fram ett ekologiskt ekonomiskt program gick 

igenom, som bl.a. Uppsala varit med om att skriva. Även motionerna 

om en tågstrategi och att vi skall värna jordbruksmarken gick igenom. Tidigare hade det beslutats om att ett nytt 

miljöpolitiskt program skall tas fram. Wivi-Anne Johansson (ord.) och Emma Wallrup (ers.) från Uppsala valdes 

in i partistyrelsen för att stärka miljöprofilen i partiet. En av huvudfrågorna var annars partiprogrammets 

skrivningar om EU. Det beslutades även att det är kongressen som skall besluta om medlemsavgiften och inte 

partistyrelsen. 

Ekonomi 

Budgeten för året har innehållits. Se den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen. 

 
Hilda Dahlsten 
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Ordförandens slutord  

Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var visdomens tid, det var oförnuftets tid. Det 

var både trons och vantrons epok. Det var ljusets årstid och mörkrets årstid, hoppets vår och förtvivlans vinter. 

Allt låg framför oss, och intet låg framför oss… 

När jag tänker tillbaks på det politiska året 2012 har jag de berömde första raderna till Dickens Två 

städer framför mig. Det var ett år då Vänsterpartiet växte och blev starkare i både politik och organisation, men 

det var också ett år då vi fick känna av kapitalisms kalla vindar, med ökad utsatthet, fler arbetslösa och en 

oroande framväxt av fascistiska och rasistiska tendenser i samhället. 

 Vi fick en bra början till året då vi valde en ny partiordförande på en enad kongress i Uppsala, där några av oss 

från Enköping deltog som funktionärer och ombud. I samband med Socialdemokraternas ordförandekris tog vi 

ett rejält kliv uppåt i opinonssiffrorna. Även om sifferökningen visade sig vara kortlivad, har vårt parti fått större 

genomslag än i länge, inte minst här i Enköping. 

För första gången i många år genomförde vi ett eget 1:a maj firande med två talare på Stora Torget, innan vi 

anslöt oss (för tredje året i rad) till LO/SAP:s demonstrationståg. Vi lyckades attrahera uppemot 50 deltagare i 

vårt firande (vi fick ännu fler åhörare på torget, men inte alla kunde räknas som mötesdeltagare). Vi kan stolt 

konstatera att vi bidrog med en inte oansenlig del av 1:a majtåget. På Världsmiljödagen (5 juni) bjöd vi in vår 

nya partiordförande, Jonas Sjöstedt, för att prata om miljöfrågor. Till detta möte kom cirka 40 människor, ännu 

en gång ett rekord för Vänsterpartiet i Enköping. Det var ett välorganiserat evenemang som föregicks av vår 

största utdelning av vårt material till hushållen utanför valåret. 

Vårt medlemsantal ökar stadigt. Vi är fortfarande för få, men det märks att det pågår, något i smyg, en 

uppslutning av vänstermänniskor bakom Vänsterpartiet. Det känns som om fler och fler kommer till insikten att 

Vänsterpartiet behövs – och att de kan göra en insats för samhället genom att engagera sig i partiet. 

Jag tror att det hänger ihop med att det finns en ökad förståelse för att vårt samhälle inte kan fortsätta på samma 

väg som förut. Kapitalismen är oförmögen att lösa de problemen vi ser framför oss. Framförallt, som Jonas 

Sjöstedt påminde oss på Världsmiljödagen, kommer vi snart att konfronteras med effekterna av vår utarmning av 

miljön. Klimatet och världens miljöresurser kommer inte att hålla för dagens produktionsätt. Det krävs en stark 

politik för nya energilösningar och ändrade konsumtionsmönster, men världens politiska och ekonomiska 

beslutsfattare har i åratal fullständigt misslyckats att leverera en sådan politik. Aldrig förut har det stått så klart 

och tydligt att socialismens idé om ett gemensamt ägande som tillåter långsiktiga och samhällsnyttiga 

investeringsbeslut kommer att vara avgörande för vår arts överlevnad och framtida blomstrande. Därför kommer 

vi att fortsätta att satsa på miljöfrågorna med en ambition att göra Världsmiljödagen 5 juni till Vänsterns dag i 

Enköping. Vi är glada att välkomna Partiets förste vice-ordförande tillika ekonomisk talesperson, Ulla 

Andersson, till oss den 5 juni för att tala om hur miljötänkande och ekonomisk utveckling hör ihop (inte minst på 

landsbygden). 

Men kapitalisms misslyckande är ett dubbeleggat svärd som kan slå tillbaks på våra värderingar om mänskligt 

solidaritet. Även i ett Sverige skyddat av resterna av 1900-talets välfärdsbygge ser vi hur mörka krafter växer sig 

starka. Det handlar inte bara om järnrörsbeväpnade högerpopulister i Riksdagen, utan även om ett förändrat 

samhällsklimat. Det ser vi inte minst i hur polisen tar till allt hårdare grep för att möta regeringens utvisningsmål, 

till exempel Reva-projektet, som går ut på att polisen stoppar de som upplevs som utlänningar på tunnelbanan i 

Stockholm och kräver att få se legitimation. 

Jag kommer i håg hur för ungefär tio sedan gick jag en konversationskurs i svenska under ABF:s regi (i 

Jakobsberg). En av deltagarna var en kille som hade flytt från Uruguay. Jag frågade honom en gång varför han 

hade flyttat till Sverige och inte till Spanien, eftersom han då inte skulle ha behövt lära sig språket och kanske 

skulle ha kunnat skaffa sig ett bättre jobb än diskare på en krog. Han svarade att han hade mycket riktigt försökt 

att bo i Spanien när han först utvandrade till Europa. Men där hade hans "utländska utseende" gjort att han blev 

titt som tätt stoppat av polisen som begärde att han skulle visa sina papper (han bodde där helt legalt). Men i 

Sverige slapp han trakasserier från polismakten och kände sig som en fri man (jag minns mycket väl att han 

använde det uttrycket: en fri man). 

På promenaden hem den där kvällen på vårkanten tillsammans med min vän från studiecirkeln kände jag en stark 

samhörighet med både honom och med det landet som hade tagit oss båda till sig. Jag kände mig så stolt över 

mitt nya – fria – hemland. Nu känner jag mig berövad den känslan av stolthet och bedrövad över utvecklingen 

mot ett land där frihet fördelas olika beroende på utseende och ursprung. 
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Därför är jag glad att vi var många från Vänsterpartiet som deltog i manifestationen mot rasism och 

främlingsfientlighet den 30 november. Jag hoppas att vi tillsammans kan lova varandra att öka våra 

ansträngningar för ett tolerant och humant samhälle. 

Sannerligen lever vi i ”hoppets vår och förtvivlans vinter”; men vi kan erinra oss om att vi inte är ensamma och 

att varje seger för solidaritet, jämlikhet och jämställdhet har vunnits på grund av att folk som du och jag 

tillsammans slöt upp för att kämpa för en bättre värld. Mina vänner: ”allt ligger framför oss!”. 

  

Väl mött 2013! 

 

 

 

Enköping 2013-03-02 

 

 
………………………………    ………………………………         …………………………… 

Neil Ormerod    Dietrich Burmeister         Monika Åberg 
Ordförande      Kassör            Sekreterare 
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