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Vänsterpartiet i Enköping
Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Vänsterpartiet i Enköping får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Medlemsmöten/Styrelsemöten
Medlems-/styrelsemöten ägde rum i ABF:s lokaler i Kontorsvaruhuset på
Östra Järnvägsgatan 1. Under året har vi haft 10 medlems-/styrelsemöten
och 1 styrelsemöte, förutom årsmötet den 2 mars, med 13 deltagare samt
1 styrelse-/medlemsmöte i Restaurang Krydda. På årsmötet omvaldes
Neil Ormerod till ordförande, Dietrich Burmeister till kassör och Monika
Åberg som ledamot. Styrelsen har också kommunicerat per telefon och
mail.
1.a maj: Lars Ohly lyssnar på Magnus Ahlkvist
och väntar på sin tur på scen som en del av en
rekordpublik!

Alla medlemmar är välkomna på alla möten.

Under året:
Styrelse/Medlemsmöten den 9:e januari, 11:e februari, 16:e april, 28:e april, 14:e maj, 5:e juni, 6:e augusti,
22:a augusti, 25:e september, 15:e:oktober, 26 november, och ett medlemsmöte18:e december.
Vi är som tidigare medlemmar som stödjande föreningen i 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.
En valkommitté bestående av sex medlemmar har bildats inför det kommande valåret. Sammankallande är
Magnus Ahlkvist.
Vi har också inhandlat en ny och bättre ljudanläggning, som Björn Engberg demonstrerade på vårt möte den
18 december 2013.

Fri diskussion
Vi har under året fortsatt med en halvtimmes fri diskussion om olika ämnen, teman och allmänna
frågeställningar innan styrelse-/medlemsmöten och studiecirkeln. Vi har genomfört 7 tillfällen med bra
deltagande och med livliga diskussioner.

Studieverksamhet
Studiecirkel
Vi har under året genomfört 7 träffar i vår studiecirkel som berört det politiska läget, lokala politiska frågor, som
simhallen/idrottshuset, skolsituationen och även partiets landsbygdspolitiska plattform, olika påverkan på miljön,
brottsofferjouren, socialnämnden, valet/valarbete och utarbetat en plan för vår Miljöpolitik, som dock inte kom
igång under året.

Distriktårskonferensen 2013
Söndagen den 17 mars anordnade vi i
lokalföreningen distriktårskonferensen i Säfsta
Bygdegård strax utanför Enköping.
Distriktsordförande Jeannette Escanilla inledde
mötet och Neil Ormerod Enköpings hälsade alla
välkomna till Enköping. Sedan talade
partiordförande Jonas Sjöstedt om bl a vinster i
vården, miljö/klimat och jämställdhet. Vi var 55
personer från olika håll inom distriktet som deltog.
Björn Engberg hade lagat en vegetarisk- och en
köttgryta, som han fick mycket beröm för.
Insamlade medel (ca 1500:-) överlämnades till
föreningen Colchaj Nac Luum på deras årsmöte för
vidarebefordran till byn Yalambojoch i Guatemala.

Jonas Sjöstedt talar på distrikets årskonferens i Säfsta bygdegård.
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Besök
Brottsofferjouren
Håkan Jidetorp, som är ordförande för Brottsofferjouren i Håbo/Enköping besökte oss den 16 april i samband
med vår studiecirkel. Håkan berättade att de har en lokal på Torggatan och har en deltidsanställd. De har f n 8
aktiva brottsofferstödjare. Via polisen får de kontakt med kvinnor som behöver stöd. Jouren drivs med bidrag
från Enköpings kommun och från Håbo. Förra året hade de 300 ärenden och vid detta tillfälle i mitten av april
hade de 90 ärenden. De har utbildning för stödpersonerna med 8-10 tillfällen samt praktik. Ärendena de får in
handlar om våldsbrott, nisshandel och hot samt identitetsstöld, nätskojare och bostadsinbrott. Brottsofferjouren
tar emot alla som behöver hjälp. Familjens Hus tar emot brottsoffer. Brottsoffermyndigheten finns i Umeå.

Utåtriktad verksamhet
8 mars – Internationella Kvinnodagen
Vi var två grupper som var ute och delade ut nejlikor på staden. En grupp på dagen och en på kvällen.
På dagen var Britta Dalved, Sara Danielsson och Monika Åberg vid torget och vid COOP. Sara Danielsson,
Staffan Eklund och Per Markus Risman höll till på torget, vid Stjärnköp och vid COOP. Båda grupperna delade
ut flygblad.

9 april Demonstration mot nedskärningarna i Upplevelsenämnden
Vi har anordnat en demonstration utanför kommunhuset mot minskning av bl a anställda badvakter, som lockade
ca 60 personer. Talare var bl a Magnus Ahlkvist, Neil Ormerod och ordföranden för simklubben Ena,
Marie Lindeberg.

1 maj
Magnus Ahlkvist inledde med ett tal innan huvudtalaren Lars
Ohly talade på torget innan demonstrationståget gick till
Skolparken. Lars talade om diskriminering av funktionshindrade
och problemen på arbetsmarknaden. Lars sade att det är en
modern form av slavarbete när det gäller jobb- och
utvecklingsgarantins sista del, Fas 3. Magnus talade under temat
”Det går bra för Enköping”… – vilket moderaten och
kommunalrådet Anna Wiklund inledde en debatt i
kommunfullmäktige med och gav ett flertal exempel på områden
och sakfrågor där ”Det inte går bra för Enköping”
Föreningen passade på att dela ut informationsblad där man
uppmanar ”Behåll simhallens badvakter – de räddar liv!” och
framförde också lokalföreningens idéer för ett bättre Enköping:
Alla förskolebarn ska få rätt till minst 25 timmars barnomsorg per
vecka, De äldre som bor i kommunens boende ska få tid med
personal som de själva kan bestämma över och Vi vill behålla
badvakterna i simhallen och ställa upp en tillfällig bassäng
bredvid Bahcohallen under tiden en ny simhall byggs.
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Enligt P4 Uppland kom över 300 till torget för att lyssna på våra talare.
Det var det största deltagandet vi haft i vår del av demonstrationståget, ca 70 personer. Vi bar på plakat och
banderoller.

5 juni Världsmiljödagen
Ulla Andersson besökte oss på Världsmiljödagen
Vi hade ett öppet möte på Restaurang Krydda. Ulla
talade om att de politiska besluten påverkar miljön och
att man genom att ta bra beslut kan få mindre utsläpp och
spara på energin. För att spara på utsläppen vill (v) satsa
på järnvägen genom att t.ex. förbättra banor och satsa på
terminaler för att föra över stora delar av gruv- och
skogsnäringens transporter från väg till järnväg, vilket en
del annan industri även kan göra. Hon talade även om
infrastrukturen vad gäller kollektivtrafiken på
landsbygden och mobilnät och bredband bl.a. Partiets
landsbygdspolitiska plattform var också något som hon
informerade om. Efter frågor och diskussion avtackades
Ulla med lokalt producerade produkter från Nibble gård.
Ulla Andersson tillsammans med miljöintresserade
Vänsterpartister.

Röd lördag 27 juli
Magnus Ahlkvist, Hilda Dahlsten och Johan Gerle har delat ut ca 300
flygblad. Rubriken på flygbladet var ”Sparka Upplevelsenämnden, inte
badvakterna!” Texten innehöll tre förslag: Behåll Rosa Huset i Grillby,
Bygg en träningsanläggning för isidrotter som kan användas som
tillfällig simhall under byggtiden för nya Simhallen och Varje tätort i
kommunen ska ha en fungerande fritidsgård. De fick bra respons från
enköpingsborna.
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Röd lördag 28 september
Sara Danielsson, Monika Åberg och Dietrich Burmeister var på staden och delade ut broschyren ”Vad vill Du ha
hjälp med idag?”. Det gick ganska bra att dela ut den och ha en kommunikation med människorna, säkert pga att
det inte är så bra ställt inom vård- och omsorgssektorn.

5 november - Vänsterskolan
Inbjudan och information har gått till medlemmarna och till andra personer som är intresserade av
Vänsterpartiets politik. Detta första möte tog upp hur kommunen är uppbyggd och hur den fungerar.
Deltagarantalet var positivt. Både medlemmar och intresserade dök upp.

12 november – Demonstration mot nedskärningar inom
skola och barnomsorg
Vänsterpartiet i Enköping ordnade en demonstration utanför
kommunhuset i hopp om att kunna sätta stopp för nedskärningarna, som
innebär att man måste skära ned med fler än 50 tjänster inom skola och
omsorg. Lärarförbundet i Enköping och Lärarförbundet centralt deltog
med tal samt även Susanna Hedman (mp). Det var 70-80 personer som
slöt upp.

21 november - Vänsterskolan
Det andra mötet i Vänsterskolan hölls i kommunhusets fullmäktigesal. Vi
var 10 personer som lyssnade på vår landstingpolitiker (oppositionsråd),
Sören Bergqvist. Han berättade om landstinget, att det bildades för 150-år
Håkan Wall talade för oss under vår
sedan. Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes genom
demonstration mot skolnedskärningar.
1861-års kommunreform.
Landstinget i Uppsala län ansvarar som alla andra landsting främst för
hälso- och sjukvård. Landstinget driver Akademiska sjukhuset (universitetssjukhus) och Lasarettet i Enköping
och länstrafiken - Upplands lokaltrafik är Upplandsläns trafikbolag och ägs av landstinget. Landstinget driver
även Wiks folkhögskola samt Musik i Uppland.
Sören talade också om hur det står till med ekonomin för Akademiska Sjukhuset och att de har svårt att behålla
personal. Sitt sparbeting kommer Akis inte att klara utan det kommer att bli ett kraftigt underskott.

30 november – Manifestation mot främlingsfientlighet och rasism
Manifestationen gick som vanligt från kommunhuset till Spanska trappan med
facklor. Talet hölls i år av kyrkoherden Anders Grape. Björn Engberg skötte som
vanligt vedkorgen. Det var ca 80-100 personer som deltog, men tyvärr endast 6-7
från (V).
Lite kuriosa om denna manifestation.
Enligt Björn Engberg hade man startat med manifestationen 1996 som sedan lagdes
ned några år för att åter upptas igen. Det kan ha återstartats 2002 eller 2003 kanske.
Magnus Ahlkvist drog igång det och han och Solveig Zander var talare. Under ett par år drog (V) i allting och
såg till att det hände något. När vi tröttnat på att M och övriga Alliansen aldrig gjorde något blev det ett år ett
rent rödgrönt arrangemang (2006 kanske?) men efter det har alla partiet (utom SD) varit med.

Flygblad och informationsmaterial
Inför 1 maj har vi informerat om talare på torget innan avmarsch till Skolparken med annonser i EP och EnaHåbo tidning samt tagit fram flygblad för utdelning under dagen. Föreningen har även tagit fram flygblad och
informationsmaterial inför 8 mars, 1 maj, röda lördagar samt vid demonstrationer.

Deltagit i:
ABF:s halvårsmöte
Staffan rapporterade på vårt januarimöte från ABF:s halvårsmöte i Uppsala. Staffan hade aktivt deltagit i mötet
och ifrågasatt verksamhetsplanen

Miljömöte i april
Anna har deltagit i ett miljömöte i Stockholm. Jonas Sjöstedt inledde mötet och talade om att vi måste arbeta
lokalt, nationellt och internationellt med miljöfrågorna i alla sammanhang. Stlm Environment Institute,
Naturvårdsverket, samordnare för ”klimatkommunerna”, vår EU-parlamentariker, SNS, Naturskyddsföreningen,
samhällsbyggarberedningen och Sv. Bioenergiföreningen deltog och talade om sina speciella områden inom
miljö- och klimatfrågor.
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12 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
12 maj på Sommarro utanför Enköping deltog Björn Engberg, Benita Engberg, Anna Scott och Monika Åberg.
Björn överlämnade insamlade medel (ca 1500:-) från Vänsterpartiet i Enköping till föreningens by i Guatemala.
Medlemsavgiften fastställdes till 150:-, vilket är samma summa som tidigare.

14 maj – Verksamhetsbesök
Magnus Ahlkvist och Neil Ormerod har deltagit i Fritidshemmensdag på Rombergaskolans fritidshem och fick
då tillfälle att prata med personalen.

19 juli - Roger Andersson
Monika Åberg deltog som representant för lokalföreningen vid begravningsakten för Roger Andersson i
Villberga kyrka. En liggande begravningsdekoration med i huvudsak röda nejlikor och vita blommor med texten
”En sista hälsning – Vänsterpartiet i Enköping” samt en liten nejlikebukett till kistan bidrog vi med.

3 september - Möte om Munksundsskolan
Magnus Ahlkvist, Britta Dalved och Håkan Wall deltog i det kvällsmötet.

29 september – Ordförande- - och kassörskonferensen
I distriktets konferens deltog ordförande Neil Ormerod, kassören Dietrich Burmeister och ledamoten Monika
Åberg från lokal föreningen i Enköping.

12-13 oktober - Vänsterdagarna i Malmö
Britta Dalved, Per Markus Risman och Monika Åberg deltog i Vänsterdagarna i Malmö. Det var välorganiserade
dagar med ca 720 deltagare, som hölls i Malmö Högskolas lokaler. Jonas Sjöstedt höll ett bejublat tal på
lördagseftermiddagen. Det fanns en uppsjö av bra seminarier som vi deltog i. Ett mycket intressant seminarium
höll den nya partisekreteraren Aron Etzler om hur moderaterna kunnat vinna de senaste valen och det hölls också
intressanta seminarier i Retorik där deltagarna fick prova på att tala inför publik i valfritt ämnet bl a.

Debatt/Insändare/Press
Debatt (EP)
1 november – Utbildningsnämnden har abdikerat – Neil Ormerod (v) och Tomas Rådkvist (mp)

Insändare i EP
10 maj
14 maj20 maj
22 maj
24 maj
8 juni
3 juni
27 juni
3 sept.
7 sept.
21 okt
1 nov
12 nov
23 nov
2 dec
7 dec
9 dec
10 dec
18 dec
19 dec

– Upplös upplevelsenämnden – Magnus Ahlkvist
– Vet ni vad ni sysslar med? – Magnus Ahlkvist
– Vi vill avskaffa barnfattigdom – Hilda Dahlsten, Neil Ormerod, medlemmar i Västerpartiet i
Enköpings skolpolitiska grupp
– Enköpings skolor behöver mer resurser – Magnus Ahlkvist, Hilda Dahlsten, Britta Dalved– Utbildningsnämnden måste ta större ansvar – Tomas Rådkvist (mp) och Neil Ormerod (v)
– Sent skall syndaren vakna – Tomas Rådkvist (mp), Neil Ormerod (v) och Marie Karlström (s)
– Vi har ett demokratiskt ansvar – Tomas Rådkvist (mp), Neil Ormerod (v), Marie Karlström (s)
– Förvaltarhatt eller medborgarhatt – Marie Karlström (s), Neil Ormerod (v), Tomas Rådkvist(mp)
– Vi vill ge tid för återhämtning– Magnus Ahlkvist
– Välfärd måste få kosta – Per Markus Risman
– En lösning för Bryggholmen – Neil Ormerod
– Utbildningsnämnden har abdikerat – Tomas Rådkvist (mp), Sture Jalkemyr (s), Neil Ormerod(v)
– Våra barn ska inte betala för er politik – Magnus Ahlkvist och Neil Ormerod
– Vi hoppas på en konstruktiv debatt om Bryggholmen – Neil Ormerod och Monika Åberg
– Struts(m)entalitet – Neil Ormerod
– Något att vara stolt över – Hilda Dahlsten
– Leder in på en mycket farlig väg – Hilda Dahlsten
– Alliansens svar är verklighetsfrånvänt – Per Markus Risman
– Dåligt ledarskap börjar i toppen – Magnus Ahlkvist
– Bollen ligger hos Centerpartiet – Per Markus Risman

Artiklar i EP
24 jan
9 mars
22 mars
6 april
10 april

– Enköping – PEAB 0-1– Björn Engberg
– Årsmöte – Stöder byprojekt i Guatemala – Monika Åberg
Så kan en insändare se ut.
– Väntat beslut i skollokalfrågan – Håkan Wall (ref. till HW)
Här Per Markus om HBT-certifiering
– Lägg ned upplevelsenämnden – Magnus Ahlkvist
– Demonstration mot nedskärningar (upplevelsenämnden) – Neil Ormerod och Magnus Ahlkvist
(ref. till NO och MA) (Anordnat av (v))
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11 april
13 april
13 maj
13 juni
17 juni
19 aug
28 aug
29 aug
10 okt
9 sept
11 sept
11 sept
x sept
x sept
17 okt
19 okt
12 nov
13 nov
26 nov
6 dec
27 dec
30 dec

– Alliansen skjuter på beslut om vice ordförande – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Fullmäktige bryter mot kommunallagen – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Nämnden bryter mot fullmäktiges beslut – Magnus Ahlkvist (Svar på interpellation)
– Besök av Ulla Andersson på Världsmiljödagen – Monika Åberg
– Besparingsbeslut ifrågasätts av politiker – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Oppositionen saknar visioner i budgetförslaget – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Skattehöjning ska utveckla skolan – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Hon är kritisk till skattehöjningar – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Kritik från revisorerna (ref. till V förslag att lägga ned upplevelsenämnden)
– Rimlighet i bassängförslag ifrågasätts – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Simhall på parkeringen – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Budget med rött inslag – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Rimlighet i bassängförslag ifrågasätts – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– V vill lägga ner upplevelsenämnden – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Bryggholmens framtid osäker – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– Prisad ordbrukare och musiker firar 70 – Artikel om Håkan Wall
– Demonstration mot nedskärningar inom skola och barnomsorg – Magnus Ahlkvist
(Inbjudan av (v))
– En attraktiv skolkommun 2014? (Demonstration anordnad av (v))
– S stöder certifieringsförslag – Britta Dalved, Magnus Ahlkvist, Neil Ormerod och
Håkan Wall (ref till motion)
– Krav på extra granskning – Marie Karlström (s), Neil Ormerod (v) och Tomas Rådkvist (mp)
– Dålig kunskap HBTQ-frågor – Per Markus Risman
– Demonstration mot främlingsfientlighet – Per Markus Risman

Notis i EP
19 april
25 april
30 juli
11 nov

– Lars Ohly vårtalar i Enköpings Kommun – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– V vill skrota upplevelsenämnden – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
– V vill ha HBT-certifiering – V i Enköping
– Demonstration mot nedskärningar – Inför förberedelse av demonstration av planerade
nedskärningar inom skola och barnomsorg – Magnus Ahlkvist

Insändare i Ena-Håbo tidningen
(Nr 2)
12 – 18 jan
(Nr 4)
26 - 1 febr
(Nr 20)
18 - 24 maj
(Nr 21)
25 - 31 maj
(Nr 21)
25 - 31 maj
(Nr 27)
6 jul - 2 au
(Nr 43)
26 - 1 nov

– För en jämställd snöröjning (svar till Saga Mocklin) – Neil Ormerod (V)
– Enköping – PEAB 0 - 1 – Björn Engberg
– Vet Alliansen vad den sysslar med? – Magnus Ahlkvist (v)
– God ekonomisk hushållning – Magnus Ahlkvist, Hilda Dahlsten och Britta Dalved (v)
– För ett kunskapslyft i Utbildningsnämnden – Tomas Rådkvist (mp) och Neil Ormerod (v)
– Hedra offentlighetsprincipen – Magnus Ahlkvist
– Vi vill rädda Bryggis! – Neil Ormerod

Artikel i Ena-Håbo-tidningen
(Nr 12)
23-29 mars – Bra ekonomiskt resultat men oppositionen kritisk – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)
(Nr 35)
31 - 6 sept – Vänsterpartiet vill bygga tillfälligt badhus i ishall – V i Enköping
(Nr 36)
7-13 sept
– Många frågor utan svar om Munksundsskolans framtid – Magnus Ahlkvist (ref. till MA)

Notis i Flamman
17 okt

– Röster om Vänsterdagarna i Malmö – Monika Åberg (ref. till MÅ)

Ung Vänster
Ung Vänster-föreningen i Enköping har under året lagt ned sin verksamhet. De får nyttja vår lokal att ha sitt
material i.
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Kommunfullmäktige och nämnder osv.
I kommunfullmäktige har Vänsterpartiet representerats av Magnus Ahlkvist och Britta Dalved som ledamöter
med Neil Ormerod och Lisa Ekehult (Håkan Wall har trätt in som ersättare för Lisa sedan mitten på 2013) 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

Britta och Magnus firar 1 maj

Miljö- och byggnadsnämnden – Monika Åberg, ersättare
Under året har ett plan- och exploateringsutskott bildats – Magnus Ahlkvist, ersättare

Naturvårdskommittén
Mats Andersson är vår representant.
En från varje parti i kommunfullmäktige har haft en representant, dock ej SD.

Demokratikommittén
Håkan Wall ingår kommittén.

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

Motioner till kommunfullmäktige
10 september – HBT-certifiera skolan

Lars Ohly med föreningens ordförande

Interpellation till kommunfullmäktige
Magnus Ahlkvist till Skolnämndens ordförande om nedskärningar i skolan 12 nov
Magnus Ahlkvist till Upplevelsenämndens ordförande om nedläggningen av konsumentvägledningen

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

Uppsala Tingsrätt
Sven Pihl är nämndeman i Uppsala Tingsrätt

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

Landstinget:
Landstingsfullmäktige
En medlem i vår förening representerar Vänsterpartiet i Landstingsfullmäktige: Magnus Ahlkvist, ordinarie.

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

Södra länsdelsberedningen
Hilda Dahlsten sitter i Södra länsdelsberedningen.
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Distriktets valberedning
Monika Åberg ingår i distriktets valberedning. Robin Dahl, Uppsala, valdes som sammankallande för
valberedningen

Distriktet
Vid distriktets årskonferens den 17 mars 2013 omvaldes som ordföranden Jeanette Escanilla och omvaldes
kassören Jacob Johnson. Från Enköping sitter Britta Dalved i distriktsstyrelsen och hon har informerat
lokalföreningen om vad som händer i distriktet.
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. Från
riksdagen har Jacob Johnson informerat. Det har bildats ett hbt-nätverk under året.
Detta var några axplock från distriktet.

Internfeministiskt nätverk
Ett feministiskt nätverk har bildats, som vi deltar i och som har börjat arbeta. 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. Det har varit
flera möten under året och vi har deltagit i ett centralt anordnat möte i Riksdagshuset i Stockholm med deltagare
från stora delar av landet. Från Uppsala distriktet deltog: Jeannette Escanilla och från och Enköpings
lokalförening Britta Dalved och Monika Åberg.

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

Ordförandens slutord!
När jag läser denna verksamhetsberättelse och särskilt när jag betraktar de delar som handlar om vårt torgmöte
den första maj, upplever jag en ovanlig känsla av tillfredställande. Vi fick en publik som Radio Uppland räknade
till 300. Vår del av 1:a majtåget blir större år från år. I kortet, detta var en triumf! Det kändes då, och känns
fortfarande, som om våra segel äntligen har fångat de vänstervindar som har blåsts sedan finanskraschen.
Det är klart att mycket den dagen handlade om dragningskraften hos den politiska stjärnan som är Lars Ohly, vår
inbjudne talare vid detta tillfälle. Men det är värt att reflektera över faktumet att det var bara andra gången på
många (tjugo?) år som Vänsterpartiet i Enköping har arrangerat ett möte 1:a maj och bara den fjärde gången vi
har deltagit i LO/SAP:s demonstrationståg.
Det blir svårt för oss att överträffa denna prestationen 2014. Men med den medieaktuelle Aron Etzler,
Vänsterpartiets partisekreterare och tillika Sveriges klokaste politiska tänkare, som talare har vi en god chans att
lyckas. Mötet börjar kl 09.45 vid Stora Torgets scen.
1:a maj mötet var inte det enda utåtriktade evenemang vi ordnade under 2013. Bland annat kan du läsa om två
demonstrationer mot Alliansens nedskärningar inom kultur och fritid och skolan i denna verksamhetsberättelse
under rubriken "Utåtriktad verksamhet".
Om Vänsterpartiets utveckling ger upphov till känslor av tillfredsställande, orsakar utvecklingen i kommunen
snarare vrede och frustration. Ingen kan vara nöjd med hur kommunen har sköts. Kanske är det därför som
många av Alliansens företrädare har valt att inte ställa upp i valet i år? Eller, tror de att de kommer att förlora? I
så fall är jag besviken. En politiker måste kunna stå upp för sin ideologi även när den politiska vinden blåser åt
fel håll.
Hur som helst har kommunåret 2013 kännetecknats av dumdristiga, kortsiktiga nedskärningar tillsammans med
en omaka kombination hos den politiska ledningen av handlingsförlamning och en vägran att ta till sig andra
tankar. Missnöjet i kommunen ger oss nya möjligheter att presentera vår solidariska politik för jämställdhet,
miljöhållbarhet, jämlikhet och mänsklig frigörelse. Men missnöjet kan leda fel och en distinkt fara ligger i en
personifiering av politiken. Det finns en tendens att lägga skulden för kommunens problem på personerna i
ledningsställning. Det nya missnöjespartiet, Nystart Enköping, visar denna tendens när de ger en bild av att vi
bara behöver byta ut de oförnuftiga borgerliga politiker som styr kommunen med några förnuftiga sådana från
Nystart Enköping och alla problem därmed blir lösta. Likaså finns denna tendens i Socialdemokraternas ganska
passiva politik (med det menar jag inte att de agerar passivt, men att politiken som de presenterar är för klen i sitt
innehåll).
Det är klart att det har funnits tillfällen då Anna Wiklund och kompani har förtjänat allvarlig kritik.
Vänsterpartiet har inte rädds att ge kritik. Men det är inte personliga tillkortakommanden hos Alliansens
företrädare som ligger till grund för deras misslyckanden. Det är den borgerliga politiken. En politik som har
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som huvudmål att hålla nästa års skattesats låg, som ser den enskilda bara som konsument eller aktör på en
marknad, och som främjar privata vinstintressen vid varje tillfälle.
Denna politik är självförgörande och leder, som nu är uppenbart, till politisk stiltje. Önskan att hålla nästa års
skattesats låg resulterar i nedskärningar som urholkar välfärden i kommunen – och kommunens ekonomi
långsiktigt. Oförmåga att se människan i fler roller än marknadens leder till obeslutsamhet då de inte kan förutse
eller förstå väljarnas reaktioner till den förda politiken. Målet att främja privata vinster är helt klart i motsättning
till det första målet om låg skatt: Till exempel, i skolan uppmuntrar Alliansen privata etableringar samtidigt som
de har haft en finansieringsmodell (då de kommunala skolorna har betalt för mycket i lokalhyra) som göder de
vinstdrivna friskolornas ägare.
Vår roll har varit, och kommer att förbli, att erbjuda ett tydligt, handlingskraftigt och solidariskt alternativ. Vi är
inte rädd för att höja skatten och vi prioriterar mänskliga behov över vinstintressen. Vi måste se till att möta
kommuninnevånarnas stigande missnöje med ett politiskt alternativ som inger hopp och en tro i politikens
möjligheter att leverera solidariska lösningar. Jag skulle vilja påstå att vår huvudfiende i kommunvalet inte är
Alliansen, men den uppgivenhet som deras politik kan ge upphov till.
När jag ser hur svenska skolan har skadats av borgerliga påfund, som det fria skolvalet och vinstdrivna förskolor
som sparar in på barnens mat för att kunna skicka vinsten vidare till sina ägare, är det lätt att känna förtvivlan.
Förtvivlan är någonting som man känner ensam. När vi kämpar tillsammans förbytts förtvivlan mot hopp och ett
ökat självförtroende.
I dagarna har min största politiska idol, den engelska politikern Tony Benn, lämnat oss och jag hoppas att du
som läser detta kan ha förståelse för att jag vill skriva en kort personlig reflektion över hans livsgärning. Det är
svårt att överskatta Tony Benns betydelse för generationer av socialister i Storbritannien. Jag vet att han lämnat
ett stort intryck på mig och många av mina jämnåriga. Hans stora bedrift var att ingjuta hopp och tillförsikt i en
bråkig rörelse som ibland gick genom svåra tider. Han knöt ihop våra upplevelser och erfarenheter med tidigare
generationers ansträngningar för en bättre värld. När jag står på en kall och blåsig kväll utanför kommunhuset
och demonstrerar för fler resurser till skolan känner jag att vi som är där är en del av en större rörelse. Jag finner
hopp och en känsla av tillförsikt i tanken att allt som vi har vunnit – från rösträtt till allmän sjukvård till
homosexuellas rätt att gifta sig – har vunnits av folk som du och jag som har kommit tillsammans för att kämpa
för det.
Vi har en kamp om makten framför oss. Det kommer att bli tufft. När vi har vunnit kommer vi att möta ännu
större utmaningar. Jag är säker att vi kan lyckas tillsammans.

Enköping 2014-03-27
………………………………

………………………………

Neil Ormerod

Dietrich Burmeister

……………………………

Monika Åberg

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ett exempel på profilbild från vår facebooksida. Facebook har blivit en viktig kommunikationskanal för föreningen, särskilt vad gäller de
demonstrationer vi har kallat till under året. Vid dags datum har vi 374 ”likes” för vår sida. Omkring 250 av dessa uppger att de bor i
kommunen.

