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Till alla medlemmar i Vänsterpartiet Västerbotten

Berit kastar in handduken!
Den senaste veckan har jag bl.a. ägnat åt
att städa mitt tjänsterum hos
Vänsterpartiet Västerbotten där jag
tillbringat de sista tjugofem åren av mitt
yrkesliv. Jag har städat lådor och tömt
pärmar på onödiga papper, främst av
omsorg om min efterträdare. Jag ska
nämligen gå i pension den 1 april. För
ordningens skull vill jag understryka att jag
i det närmaste blev övertalad, eventuellt
övertygad, till detta av kärleken i mitt liv.
Vi, jag och min man, satt vid köksbordet
då han första gången förde upp frågan om
min pensionering på dagordningen. Jag
beslutade att genast bordlägga frågan.
Han fortsatte med sina utspel minst en
gång varje vecka och utspelen blev mer
och mer slipade. Han använde argument
som jag inte kunde värja mig emot. Jag
säger bara Berlin och Alperna. Ni fattar,
eller hur?
Jag stretade emot så gott jag kunde. Så
komplicerade frågor som pensionering när
man är så ung som jag är, måste först
utredas väldigt noga. Trots detta lovade
jag honom i ett sinnessvagt ögonblick att
tänka på saken. Under hösten 2012
började tankarna i mitt hjärnkraftverk att
gå för högtryck. Först sa jag nej, sedan sa
jag nej och nej igen. Jag vill här göra alla
läsare uppmärksamma på att jag svarade
precis som det anstår en äkta
vänsterpartist. Nej! Nej! Nej! Därefter blev
det väldigt mycket "å-ena-sidan" och
väldigt mycket "å-andra-sidan" innan jag

äntligen nådde fram till ett konkret resultat
av hjärnverksansträngningen. Ja, och så
blev gubbens önskan verklighet men bara
för det faktum att jag vill vara en ”pigg
pensionär”. Jag vill inte vara en pensionär
som bara spelar bingolotto, äter
prinsesstårta och spiller kaffe på
bordsgrannen. Jag vill mycket hellre
kännetecknas som en person där livet är
rock-and-roll och där jag inte behöver
skruva upp ljudet på hörapparaten när
Darin spelas på radion.
Vad jag egentligen vill säga med detta är
att det inte var något enkelt beslut. Men
det underlättades av att jag har haft en
underbar arbetsgivare som har sett till att

Berit- en välklädd dam!

jag kan överleva när jag går i pension. Nu
har jag landat i mitt beslut och det ska bli
skönt med sovmorgnar.
Jag har svårt att greppa att det snart är
hela 25 år sedan jag började arbeta hos
partidistriktet. Kanske är det ett bevis på
att tiden går fort när man har roligt. När ett
kapitel avslutas och ett nytt ska påbörjas
är det många tankar och minnen som
pockar på. Det är mycket som har hänt
under de gånga åren och det går
naturligtvis inte att nämna allt. Men några
axplock är att Vänsterpartiet i Västerbotten
har blivit en starkare organisation med
partiföreningar i Västerbottens samtliga
kommuner, vi har blivit många flera
medlemmar och vi har fått ökad
representation i parlamenten.
På det personliga planet har jag fått
många möjligheter att utvecklas, både då
det gäller arbetet och i olika uppdrag. Jag
känner stor tacksamhet för att jag har fått
dessa möjligheter. Det har berikat mitt liv
och jag har lärt mig så otroligt mycket men
framförallt har jag fått lära känna så
många bra och härliga människor. Jag
tycker särskilt mycket om att umgås med
klokt folk, ja med sådana som tycker som
jag gör. Det gör ju uppenbarligen alla ni.
I samband med val har vi tillsammans
delat glädje, framgångar, motgångar och
tårar. Vi har träffats vid möten och
konferenser som både gett och tagit
energi, både positiv och negativ sådan,
men det har alla varit härliga tillfällen och
glädjespridande stunder som kommer att
finnas kvar i mitt minne för livet! Om jag får
ha minnet kvar och att demensen inte slår
till, vill säga. Det har varit ett privilegium för
mig att få arbeta hos Vänsterpartiet, partiet
i mitt hjärta. En rolig och en stimulerande
tid.

Hanseklint, Lennart Gustavsson, LiseLotte
Olsson och Margaretha Löfgren. Som ni
säkert märker är det bara jag som har
suttit stadigt på min stol. Nu är det dags
för min efterträdare att ta sig an ett gäng
ordföranden och får då börja med Agneta
Hansson.
Nu när jag går vidare till pensionärslivet då
ska jag göra allt det där som jag har drömt
om att jag ska kunna göra ännu oftare.
Jag ska åka ut till havet och lyssna till
dess brus och höra klucket när vågorna
slår mot stranden. Jag ska åka till Alperna
och njuta av den vackra naturen. Precis
som president John F Kennedy sa en
gång så säger jag också ”Ich bin ein
Berliner”, därför måste jag också åka till
Berlin. Ofta. Väldigt ofta.
Även om jag nu slutar förvärvsarbeta så
kommer jag aldrig att upphöra att vara
vänsterpartist. Jag famlar verkligen inte
omkring i något ideologiskt mörker. Kom
därför ihåg att jag vill vara med och hjälpa
till i ett av våra närmaste mål, i kampen
när vi ska byta regering 2014.
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack
till alla medlemmar, kollegor och
distriktsstyrelsen för gott samarbete under
alla år. Sist men inte minst vill jag tacka
Lennart som jag har haft förmånen att få
arbeta tillsammans med de senaste fem
åren. Varenda minut tillsammans med
Lennart har varit en glädje. Ja, bortsett då
från de jobbiga stunder då jag har försökt
få honom att förstå att Zlatan är en mycket
bättre fotbollsspelare än Lionel Messi.
Kram till er alla! /Berit

Under de här 25 åren har Vänsterpartiet
också hunnit ha fyra olika partiledare och
två talespersoner: Lars Werner, Gudrun
Schyman, Ingrid Burman/Ulla Hoffman,
Lars Ohly och nu vår egen Jonas Sjöstedt.
Jag har jobbat under 25 distriktsstyrelser
med fyra olika ordföranden, Kjell

En yngre version

antogs på årskonferensen ska kläs i
aktiviteter. Styrelsen ska fördela
arbetsuppgifter och ansvar så att alla
ledamöter har sitt arbetsområde och alla
partiföreningar ska involveras i arbetet.
Arbetet får en extra kick av att solen skiner
och vi kan ana att det kommer en vår.

Ledar´n!
Oj vad tiden går fort...........
Nyss var det distriktsårskonferens på
Medlefors med massor av entusiastiska
och framåtsträvande vänsterpartister. En
årskonferens med mycket kloka ord som
sades och flera goda idéer som kläcktes.
En ny distriktsstyrelse tog form och
undertecknad fick förnyat förtroende, tack
tack. Vi ska göra vårt bästa för att flytta
fram Vänsterpartiets positioner i
Västerbotten.
I skrivande stund pågår planering för
verksamhetsåret, verksamhetsplanen som

Närmast framför oss har vi uppdraget att
avtacka Berit Seedorf när hon nu ska gå i
pension. Vi tackar för många, långa och
trogna år i partiets tjänst. Vi har Berit att
tacka för mycket, hennes kunskaper inom
ekonomi och redovisning har gjort att vi
alltid har kunnat visa upp en välskött
verksamhet. Att Berit också är en person
som har nära till skratt och sprider värme
omkring sig, är något vi alltid kommer att
minnas. Har du vägarna förbi kansliet på
Nydalavägen 2 c, så kan du framföra ditt
tack till Berit på ditt eget speciella sätt om
du vill, men du måste göra det före den
siste mars.
Alltså; ett stort tack till dig, Berit Seedorf,
för de år du gett oss i Vänsterpartiet
Västerbotten!
gm Agneta Hansson, ordförande

Vänsterpartiet Västerbottens distriktsstyrelse 2013
Ordförande:
Agneta Hansson, tel 070-605 77 18
E-post: agneta.hansson@skelleftea.se
Ordinarie ledamöter:
Rolf Carlsson, tel 073-097 68 31
E-post: stroop@myran.ac
Britt-Marie Snell Perdahl tel 070-527 76 99
E-post: bittens60@hotmail.com
Jeanette Velander tel 070-349 87 95
Epost jeanettevelander_237@hotmail.com

Andreas Jansson tel 072-729 96 52.
E-post andreas.jansson@vansterpartiet.se
Elsa Andersson Hedqvist
Tel 070-282 41 14.
E-post: elsa.andersson@biologigrand.se
Susanne Yttergren tel 070-202 95 12.
E-post: susanne.yttergren@gmail.com
Ersättare:
Shahla Gullviva Shadman 070-382 35 25.
E-post: shahla.gullviva@hotmail.com

Folkomröstning i september.
Den 8 september går Västerbotten till
folkomröstning om inlandssjukvården. Alla
röstberättigade i länet har möjlighet att
rösta. Den konkreta frågan i omröstningen
handlar om är ambulansen i Åsele och
sjukstugan i Dorotea. Vänsterpartiet har
alla möjligheter att låta omröstningen
handla om något större. Människor i vårt
län är frustrerade över att landsbygden
utarmas och i omröstningen ska
människor få säga nej till den
utvecklingen. Vänsterpartiet har möjlighet
att samla människor och förslag för ett
levande län, där det är möjligt att bo både i
Åsele och i Umeå, både i Skellefteå och
Malå.
Vi kommer att kampanja veckorna innan
omröstningen, i hela länet. Det kommer att
finnas enklare material och möjlighet att
ordna offentliga möten, rådslag i din
kommun där framtiden diskuteras och
flygbladsutdelning på stan och på stora
arbetsplatser.
Under våren tycker jag att du ska ordna ett
möte i din partiförening där ni bestämmer
vilka aktiviteter just ni vill ordna. Jag, eller
någon annan från landstingsgruppen,
kommer gärna och deltar på ett sådant
möte. Fundera också på om ni i er
förening vill göra någon utåtriktad aktivitet
redan nu.
Som du säkert vet lämnade Vänsterpartiet
majoriteten i landstinget i oktober 2011
just för att vi inte ville vara med och driva
neddragning av inlandssjukvården. Det

ställningstagandet har vi fått mycket
uppskattning för. Vi har ett bra
utgångsläge för att göra en riktigt bra
kampanj! Vi har också en bra möjlighet att
få de borgerliga partierna att skämmas
över sin nationella sjukvårdspolitik, som
både utarmar landsbygden men som
också flyttar skattepengar till stora
riskkapitalbolag som har helt andra
intressen än att leverera bra vård till de
som behöver det mest.
Sjukvård är en av de viktigaste frågorna
för människor i vårt län och i hela Sverige.
Det kommer att bli roligt att få prata om
just de frågorna i en särskild kampanj
under tidig höst!
Maria Grip
Gruppledare i landstinget

Boka in Kommun- och landstingsdagarna i höst!
- Vi kommer att ladda upp inför valet 2014. Det kommer att bli en handfast utbildning i
konsten att jobba konkret och att vinna val. En stor dos inspiration utlovas.
Vänsterpartiet bjuder nu in till Kommun- och landstingsdagar den 12-13 oktober i Malmö.
Årets arrangemang kommer att bli bredare och större än tidigare år. Boka in dessa datum
redan nu. Mer om arrangemanget kommer på Vänsterpartiets hemsida, det kommer
också att informeras via medlemsmail och VIPS.

Hur ser de nya styrelserna i partiföreningarna ut?
- Kom ihåg att rapportera in namn och uppdrag på alla personer i era
nyvalda styrelser. Skickas till vasterbotten@vansterpartiet.se

8.e Mars i Skellefteå
Medlemmar från partiföreningen i Skellefteå delade ut nejlikor till kvinnor, anställda inom
vården i Skellefteå på 8.e mars. Ett bra tillfälle att prata om lön, arbetstider och låg
bemanning med de anställda. Partiföreningen delade ut ca 300 nejlikor.
På bilden är det Ylva Hedqvist-Hedlund som överlämnar blommor till
vårdbiträde på äldreboendet Höjden.
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Ögonblicksbilder från årskonferensen 23 februari
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