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Nyhetsbrev
för Vänsterpartiet Skövde

Här kommer årets sjätte nyhetsbrev för Vänsterpartiet Skövde. I det kan du bland 
annat läsa en kort artikel om ett studiebesök på reningsverket och vad två ledamöter i 
Vänsterpartiet Skövdes styrelse har svarat på fem frågor om sig själva.

Medlemsavgift

Du har väl betalt medlemsavgiften? Om inte, gör det! Vänsterpartiet Skövde betalar 
medlemsavgiften första året man är medlem. Kontakta kassören på Annika.holmen@
gmail.com.

FEM FRÅGOR TILL STYRELSEN

Dag Fredriksson (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Det är det enda parti som tar mina viktigaste 
frågor på stort allvar. Jag syftar på miljö- och rättvisefrågor.

Vad vill du bidra med i styrelsen? Gärna jobba mer med värvning och att engagera 
medlemmar. Ta upp temat miljö, t ex farorna för Vättern och klimatfrågor. Kulturfrågor 
är också viktiga för mej, som att vi nu skrivit en motion om La Mano-statyn.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag 
har du just nu? Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och än så länge 
ombud i Representantskapet för Västra Götaland.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Ihärdig. Kan snöa in på nåt 
ganska mycket. För inte så länge sen var en SD-motion om slöjförbud uppe i 
kommunfullmäktige och jag var ganska tuff mot den, förstås. Hade läst ganska 
mycket om hur det gått i andra kommuner. Läser en hel del om La Mano-statyn just 
nu. Den togs ursprungligen fram för att hedra de Spanienfrivilliga under spanska 
inbördeskriget 1936-39. I Skövde sattes den dock upp 1986 för att hedra Olof Palme. 
Vi vill att det även ska stå om den ursprungliga meningen vid statyn.

Det här vet inte så många om mig. Diggar jazz och spelar västafrikanska trummor i 
gruppen Zindimba.

Elizabeth Fierro Fredriksson (ordinarie)

Varför är du engagerad i Vänsterpartiet? Jag blev engagerad för att V har den bästa 
miljöpolitiken och politik för jämlikhet och rättvisefrågor. Allas lika värde är jätteviktigt. 
Jag har varit aktiv inom vänsterpolitiken sen jag var 16 år i Uruguay och har alltid haft 
hjärtat till vänster.
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Vad vill du bidra med i styrelsen? Jag kan bidra med min livserfarenhet, engagemang 
och kunskap i miljöfrågor och omsorgsfrågor.

Förutom att vara med i styrelsen i Vänsterpartiet Skövde, vilka förtroendeuppdrag har 
du just nu? Ordinarie i Servicenämnden, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden och 
ersättare i Kf. Jag sitter även i Östra Patientnämnden i Regionen.

Beskriv dig själv med ett ord. Motivera svaret! Vetgirig. Jag vill veta bakgrunden och 
anledningen till ståndpunkter och beslut man tar i olika sammanhang.

Det här vet inte så många om mig. Jag har gett namn till en nemertinimask (en 
slemmask) när jag studerade zoologi på Göteborgs universitet. Den fick namnet 
Tetrastemma viridis.

OKTOBER 2020

Digital filmkväll

14/10 var det digital filmkväll. Vi såg High Speed Internet Porn and the Experiment 
Generation.

Studebesök på reningsverket och medlemsmöte

19/10 var det studiebesök på reningsverket. Studiebesöket började med en rund-
vandring och fortsatte med en presentation i konferensrummet. Vår kassör Annika 
Holmén, som också är Skövde kommuns VA-chef, höll i det hela.

Vid Skövdes stora reningsverk vid Stadskvarn renas varje år ungefär 5 000 000 m³ 
avloppsvatten och vid de mindre reningsverken i Timmersdala, Tidan och Vreten 
ungefär 1 000 000 m³.

Avloppsvattnet renas från större partiklar, syreförbrukande ämnen, kväve och 
fosfor. Detta sker i tre steg: mekanisk och kemisk rening, biologisk rening samt 
slutsedimentering.

Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mörkebäcken, som leder till Svesån, Ömboån 
och Ösan.

Slam samlas upp, bryts ner och används till jordförbättring. Under nedbrytningen bildas 
metangas, som används till att producera energi och värma upp byggnader.

Mer information finns på sidan Avloppsrening, där jag hämtat uppgifterna ovan.

Efter studiebesöket var det medlemsmöte, bland annat med beslut om filmkväll 11/11 
med filmen Genvägen och en rapport från Skaraborgsdagen 10/10.

KOMMANDE AKTIVITETER

Kalender

Mer information om kommande aktiviteter finns i kalendern. Där finns inte minst 
information om tider och platser, som jag oftast valt att inte ta med i nyhetsbrevet. 

https://skovde.se/trafik-infrastruktur/SkovdeVA/avloppsrening/


Det kommer också inbjudan via mejl till alla möten och andra aktiviteter. Kalendern 
uppdateras ibland med mer information och fler aktiviteter. Kalendern finns här: 
Kalender Skövde.

Filmkväll

11/11 är det filmkväll i Skövde stadshus. Filmen som visas är Genvägen om den 
revolutionerande gensaxen CRISPR, som fått årets nobelpris i kemi.

Medlemsmöten

26/11 är det medlemsmöte. För att kunna hålla mer distans är vi i stadshuset. De som 
vill kan vara med digitalt.

SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN

Skövde kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De kan också 
ses på Öppna Kanalen Skövde. Resten av 2020 års sammanträden äger rum dessa 
datum:

Ø	Måndag 26 oktober
Ø	Måndag 30 november
Ø	Måndag 14 december

Mer information finns här: Skövde kommunfullmäktiges sammanträden.

ÅTERKOPPLING

Har du frågor om eller synpunkter på Vänsterpartiet Skövde? Vill du ha med något 
speciellt i nästa nyhetsbrev? Har du förslag, till exempel på något du tycker att 
Vänsterpartiet Skövde borde göra under covid-19-pandemin eller motioner till 
kommunfullmäktige? Ta kontakt med:

Ø	Mats Kristiansson, ordförande, på mats.kristiansson.v@gmail.com

PS:

Ø	Gamla nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skövde kan hämtas här: Nyhetsbrev
Ø	Gamla nyhetsbrev från Vänsterpartiet Skaraborg kan hämtas här: Nyhetsbrev
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