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Vårens medlemsutbildningar 
Välkommen på årsmöte! 
Nominera kulturpristagare
» Här i Sverige försöker M och  
KD undertrycka det som är  
SD:s natur.»  
     Ledaren

»En angelägenhet för 
hela organisationen»
♥ Kyrkovalet senare i år är en angelägenhet för 
hela organisationen. Hjärter Ess förklarar varför 
det "bortglömda valet" är så viktigt.

3

Allt fler stadsdelar får 
egna allaktivitetshus 
♥ Socialdemokraterna vill skapa fler mötesplatser. 
Ambitionen att alla stadsdelar ska få allaktivitetshus 
är på väg att förverkligas.
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Se verkligheten  
– som i fablen om grodan  
och skorpionen

Joakim Sandell
ordförande Malmö arbetarekommun

»Här i Sverige för-
söker M och KD 
undertrycka det som 
är SD:s natur. Men 
SD har varit, är och 

kommer förbli en skorpion.

Sällan brukar jag ta upp utrikespolitik i min krö-
nika här i Hjärter Ess, men med tanke på händel-
serna i Washington DC den sjätte januari är det 
omöjligt att låta bli.  
En mobb bestående av inhemska terrorister, inte 
unga män i mjukisbyxor, stormade Kapitolium. 
Eggade av en president som vägrar erkänna sig 
besegrad.

♥ Det vi ser i USA nu är ett resultat av fyra år med Trump 
som amerikansk president. Hans hatretorik, lögner, 
konspirationsteorier och försök att splittra människor. 
Det vi ser är avskyvärt och sorgligt. Men tyvärr inte 
förvånande.

Den så kallade moderata högerns samarbete med 
de krafter som står bakom Trump i USA, men även 
i andra delar av världen fick mig att tänka på en 
gammal fabel. Den om skorpionen och grodan.

DET VAR EN GÅNG en skorpion som bodde på 
ett berg. En dag såg han sig omkring på berget 
och bestämde sig för att han ville ha en för-

ändring i tillvaron. Så han begav sig ut på resa genom 
skogar och över kullar. Han klättrade över stenar och 
genom snår tills han nådde en å.

Ån var bred och snabb, och skorpionen stannade 
för att fundera: Han kunde inte se något sätt att ta 
sig över. Skorpioner kan ju inte simma. Han sprang 
först uppströms och tittade och sedan nedströms och 
tittade. Hela tiden tänkte att han kanske måste vända 
tillbaka.

Men så plötsligt såg han en groda sitta i vassen på 
andra sidan av ån. Han bestämde sig för att be grodan 
om hjälp med att ta sig över.

”GODDAG HERR GRODA!” ropade skorpionen över 
vattnet, ”Jag undrar om du kan göra mig en tjänst

Grodan såg misstänksamt på skorpionen och sva-
rade: ”Det beror på vad saken gäller.”

”Skulle du kunna vara så vänlig att ge mig en åktur 
på din rygg över ån?” frågade skorpionen.

”Visst! Eller hur?” svarade grodan. ”Du måste tro 
att jag är dummare än dum om du kommer med ett 
sådant vanvettigt förslag. Så fort jag tar dig på min 
rygg kommer du bara att ge mig ett dödligt sting och 
förvandla mig till en måltid!”

Skorpionen svarade: ”Herr Groda, om jag skulle 
stinga dig som du påstår, skulle det innebära att jag 
själv också skulle dö, inte sant? Jag skulle helt enkelt 
drunkna, för jag kan inte simma!”.

Det lät vettigt, tyckte grodan, men han var ännu 
inte helt övertygad, så han frågade. ”Vad händer när 
jag kommer nära din sida åstranden för att hämta 
upp dig? Du kan fortfarande försöka döda mig då, 
när du ännu är på torra land!”

”Det är sant,” enades skorpionen, ”Men då skulle 
jag inte kunna få skuts till andra sidan ån!”

”OK då… men hur vet jag att du inte bara väntar 
tills jag tagit dig till andra sidan och dödar mig där 
istället?” frågade grodan.

”Ahh…” log skorpionen, ”det vet du eftersom, när 
du har tagit mig till andra sidan av denna å, kommer 
jag vara så tacksam för din hjälp, att det knappast 
skulle vara rättvist att belöna dig med döden, eller 
hur?”

SÅ GRODAN GICK med på att ta skorpionen över ån. Han 
simmade över till andra sidan och satte 
sig nära i leran för att plocka upp sin 
passagerare. Skorpionen kröp upp på 
grodans rygg, hans vassa klor stack in 
i grodans mjuka skinn och grodan gled 
ner i ån. Det grumliga vattnet virvlade 
omkring dem, men grodan stannade 
nära ytan så att skorpionen inte skulle 
drunkna. Han sparkade starkt genom 
den första halvan av strömmen, simföt-
terna paddlade vilt mot strömmen.

Halvvägs över ån kände grodan plötsligt ett skarpt 
sting i ryggen och ur ögonvrån såg han hur skorpio-
nen lösgjorde sin gadd ur grodans ryggskinn. Grodan 
kunde känna hur hans lemmar började domna och 
förlamas.

”Din dåre!” kväkte grodan, ”Nu kommer vi båda att 
dö! Varför i hela friden gjorde du detta?”

Skorpionen ryckte på axlarna, och svarade: ”Jag 
kunde inte hjälpa det. Det är min natur.”

SENSMORALEN ÄR ATT DET FINNS delar av folks natur 
som du inte kan undertrycka, och som andra inte kan 
förvänta sig att folk kan undertrycka.

De moderata krafterna i Republikanerna försökte 
undertrycka det som finns i Trumps natur. Och 
misslyckades. Här i Sverige försöker M och KD under-
trycka det som är SD:s natur. Men SD har varit, är och 
kommer förbli en skorpion.

Vita huset 
den 6 januari 
2021. President 
Trump eldar 
sina anhängare, 
som en stund 
senare med 
våld tränger in  i 
kongressbygg-
naden med rop 
som "Hang Mike 
Pence", vicepre-
sidenten.FO
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Malmö arbetarekommuns årsmöte äger rum lördagen den 20 mars. Förslag 
till årsmötet i form av motioner och nomineringar till styrelsevalen skall, som 
tidigare meddelats, vara expeditionen tillhanda senast den 31/1*. Represen-
tantskapets årsmöte kommer även att fastställa vårt politiska program inför 
kyrkovalet samt utse våra kandidater till kyrkofullmäktige i Malmö.

Arbetarekommunens representantskap är vårt högsta beslutande organ 
och är öppet för alla medlemmar. Medlemmar har yttrande och förslagsrätt. 
Rösträtt har föreningarnas valda ombud.

VÄLKOMMEN PÅ VÅRT  
ÅRSMÖTE, LÖRDAG 20 MARS

Höstens partikongress 3-7 november

Motioner till partikongressen skall vara expeditio-
nen tillhanda senast den 25 februari*. Motionerna 
kommer sedan att behandlas av representantska-
pet lördagen den 10 april. Representantskapet 
avgör då om motionen skall sändas vidare till 
partikongressen eller ej.

Nominering av ombud till partikongressen skall 
vara expeditionen tillhanda senast den 2 maj*. 
Därefter kommer en medlemsomröstning att äga 
rum om vilka som skall företräda medlemmarna 
i Malmö.

*På vår hemsida, socialdemokraternamalmo.se, finns information om hur motioner 
och nomineringar redovisas till expeditionen samt närmare information om repre-
sentantskapets möten den 20 mars och 10 april.

”Vi socialdemokrater vill forma 
ett samhälle grundat på demo-
kratins ideal och alla männis-
kors lika värde och lika rätt. Det 
är grundläggande värderingar 
vi bär med oss på alla områ-
den vi verkar inom, så också i 
Svenska kyrkan.  
Socialdemokratin har bidragit 
till att Svenska kyrkan reforme-
rats från att vara en maktkyrka 
till att bli den demokratiska 
folkkyrka vi ser idag.” 

Av Björn Gudmundsson

♥ Så inleds förslaget till lokalt valma-
nifest som i skrivande stund remiss-
behandlas av våra s-föreningar och 
klubbar. 

På några få rader får vi en beskriv-
ning om varför vi som parti och par-
timedlem engagerar oss i det kom-
mande kyrkovalet. Oavsett om du 
är medlem eller ej i svenska kyrkan.

Kyrkovalet är också en möjlighet 
för oss att utveckla våra metoder att 
för att nå väljarna och mönstra vår 
valorganisation inför valet hösten 
2022. 

Föreningen uppdaterar sin orga-
nisation för hushållsutdelning, 
dörrknackning och annan utåt-
riktad verksamhet. Vi blir fler som 
prövar och ser möjligheter med de 
sociala medierna. 

De politiska förberedelserna och 
de interndemokratiska processerna 
inför båda valen är likartade. Vi 
formulerar och beslutar om de poli-
tiska program vi går till val på. I för-
eningen föreslår vi vem eller vilka 
som efter valet skall företräda oss i 
kyrkan, kommunen, regionen eller 
riksdagen. 

NÄSTA STEG INFÖR kyrkovalet tar vi 
på arbetarekommunens årsmöte i 
mars. Där beslutar vi om vårt lokala 
program och utser våra kandidater 
till kyrkofullmäktige i Malmö. Där-

efter möter vi tillsammans väljarna 
inför valdagen den 19 september. 

Du behövs för att samtala om vår 
politik och förmå fler att använda 
sin rösträtt. På ”kuppen” blir du 

även väl förberedd för valrörelsen 
hösten 2022.

FOTO: JIM ELFSTRÖM/IKON

Kyrkovalet – en  Kyrkovalet – en  
angelägenhet för hela angelägenhet för hela 
organisationenorganisationen

Kyrkovalet är en angelägenhet för hela organisationen.  
Socialdemokratin har bidragit till att Svenska kyrkan refor-
merats från att vara en maktkyrka till att bli den demokra-
tiska folkkyrka vi ser idag.



2020 var på många sätt ett tufft 
år, särskilt för kulturen. Kultur-
livet har drabbats hårt av de 
restriktioner som var och fortsatt 
är nödvändiga med anledning 
av pandemin. Många verksam-
heter har varit delvis eller helt 
nedstängda. Kommunens egna 
kulturverksamheter höll igång 
under våren men fick under 
hösten stänga ner en efter en.

Av Nashab Farhikhtah

♥ Under våren delade kulturnämn-
den ut fyra miljoner i ett krisstöd till 
det fria kulturlivet för att dämpa de 
negativa effekterna av pandemin och 
under hösten ytterligare 15 miljoner. 

DESSA SAMMANLAGDA 19 MILJONER 
i stöd till stadens kulturaktörer har 
inneburit att de fått bättre förutsätt-
ningar att arbeta vidare med anpas-
sade lösningar så som säkra arrang-

emang för små grupper och digitala 
lösningar. 

Det har också inneburit att 
enskilda kulturutövare kunnat fort-
sätta sitt skapande medan andra 
uppdrag varit satta på paus. Stödet 
har fördelats jämnt mellan de olika 
konstformerna för att säkerställa 
den kulturella infrastrukturen.

– Med stödet har vi förhoppnings-
vis kunnat mildra pandemins nega-
tiva effekter samtidigt som vi bidrar 
till att stärka tryggheten och den 
sociala sammanhållningen i Malmö. 
Det här är en satsning på kulturlivet 
i Malmö och vi gör allt vi kan för att 
kulturen ska överleva denna tuffa 
tid, säger Frida Trollmyr (S), kultur 
och fritidskommunalråd.

NÄR DET GÄLLER studieförbunden 
kommer år 2020 att räknas bort och 
stödet 2021 baseras på antal studietim-
mar 2019. Därför förblir studiestöden 
oförändrade i år.

Kulturnämnden var även tidigt 
ute med att ge hyresrabatt till verk-
samheter som hyrde lokaler av kul-
turförvaltningen. Där handlar det 
om såväl kulturföreningar som res-
tauranger i anslutning till olika kul-
turverksamheter.

– För flertalet kulturverksamhe-
ter är läget väldigt ansträngt och vi 
tittar kontinuerligt på olika sätt att 
underlätta för att Malmöborna ska 
kunna ta del av stadens kulturliv på 
ett bra sätt under en väldigt speciell 
tid. Detta var en del av vårt krispaket 
till kulturlivet i Malmö, säger Frida 
Trollmyr (S), kultur och fritidskom-
munalråd.

SAMTIDIGT FINNS DET ljusglimtar och 
viktiga beslut från 2020 som bör att 
lyftas fram.

– I samarbete med UNESCO har vi 
öppnat Dawit Isaak-biblioteket. Sve-
riges, och kanske världens, första ytt-
randefrihetsbibliotek där man kan 

läsa och låna böcker som förbjudits, 
bränts eller censurerats. Vi har utö-
kat meröppettiderna i på biblioteket 
i Västra hamnen och samtidigt har 
kulturnämnden gett ett uppdrag att 
ha meröppet på fler bibliotek.

NÄMNDEN HAR BESLUTAT att det skall 
sättas upp en staty av Elma Daniels-
son, vilket då blir det första offent-
liga konstverket med en namngiven 
kvinna. Sist men inte minst har det 
genom utställningar och program 
jobbats med fullmäktigebudgetens 
tema: Det öppna Malmö. Ett arbete 
som kommer att fortsätta hela man-
datperioden.

Att Malmö är en öppen stad där 
alla kan känna sig trygga och stolta 
är avgörande. Vi får aldrig acceptera 
diskriminering och rasism. Genom 
utställningar, program och folkbild-
ning kan kulturen göra skillnad i 
detta arbete.

Kulturen i Malmö hårt Kulturen i Malmö hårt 
drabbad av pandemindrabbad av pandemin

Kulturen har drabbats hårt under pandemin och Malmö stad har genom kulturnämnden satsat 19 miljoner kronor på 
det fria kulturlivet för att dämpa de negativa effekterna.

BILD: COLOURBOX



Allt fler all- Allt fler all- 
aktivitetshus  aktivitetshus  
byggs i Malmös  byggs i Malmös  
stadsdelarstadsdelar

I vårt kulturpolitiska program slås 
det fast att alla Malmöbor ska ha 
tillgång till mötesplatser. Möten 
skapar ett socialt hållbart samhälle 
och lägger grunden för ett öppet 
och demokratiskt samhälle. Det 
finns också en ambition om att 
allaktivitetshus ska finnas i hela 
staden. Det är nu på väg att bli 
verklighet.

Av Åsa Waldemarsson

♥ Kulturnämnden har beslutat att kon-
ceptet med allaktivitetshus ska spridas till 
fler områden i Malmö och har godkänt 
en plan som pekar ut framtida möjliga 
placeringar.

– Allaktivitetshusen spelar en viktig 
roll för att jämna ut skillnader i livsvill-
kor och skapa en meningsfull fritid åt 
barn och unga, säger Frida Trollmyr, 
ordförande i kulturnämnden.

Förhoppningen är att etablera ett 
nytt allaktivitetshus vart tredje år 
under tio år. Det första ska placeras i 
sydöstra Malmö, till exempel Augus-
tenborg, Södra Sofielund, Heleneholm 
eller Almhög. 

Ett andra allaktivitetshus föreslås 
placeras i Rosengård, i antingen Törn-

rosen, Persborg, Herrgården eller Örta-
gården. 

Efter det kan områden som Bellevue-
gården, Gröndal, Gullviksborg, Holma, 
Kroksbäck, Lorensborg, Nydala, Oxie-
vång, Segevång, Söderkulla och Söder-
torp bli aktuella för ett tredje allaktivi-
tetshus.

– Precis som tidigare ska de som bor i 
området få vara med och planera inne-
håll och aktiviteter, säger Frida Troll-
myr. 

DET ALLRA FÖRSTA allaktivitetshuset öpp-
nade i Lindängen 2011 och finns i dag 
även i Hermodsdal och på Apelgården. 

De vänder sig främst till boende i 
området som här kan delta i kostnads-
fria aktiviteter alla dagar i veckan. Det 
kan till exempel handla om läxhjälp, 
språkundervisning, matlagning, musik, 
dans, drama eller idrottsaktiviteter.

– Förutom att bidra till en menings-
full fritid kan aktiviteterna skapa tillit, 
bygga relationer, inspirera och vidga 
perspektiven, säger Frida Trollmyr. 
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Malmö stads historia del 9 omfattar 
två band. Med torson, bropylonerna 
och Malmhattan på omslaget.

Del 9 av 
Malmö stads 
historia  
nu i tryck
♥ DEN 3 DECEMBER fick kommunfullmäktiges 
ordförande Carina Nilsson ta emot den nionde delen 
av Malmö stads historia. Det var 26 år sedan den 
senaste delen kom ut.

Sedan dess har det hänt mycket vilket band 9 
belyser. Industristaden har blivit Kunskapsstaden, 
ett begrepp som verkets huvudredaktör professor 
Roger Johansson med all rätt värjer sig emot.

– I vart fall om begreppet ”Kunskapsstad” skulle 
indikera att industristaden Malmö och Malmö-
borna saknade kunskap innan de efter 1990 blev 
"upplysta"! Man undrar i så fall hur båtar och 
strumpor kom till, säger Roger Johansson.

MÅNGA HAR VARIT inblandade i produktionen, totalt 
cirka 60 personer och arbetet har pågått i sex år. Från 
början var det tänkt att det skulle bli en bok på cirka 
400 sidor. Det blev det dubbla, två delar och 800 sidor.

När så många är inblandade betyder det att 
åtskilliga aspekter på stadens förvandling skärskå-
das. Det gäller de stora projekten: bron, universite-
tet och citytunneln. Och det gäller mjukare värden: 
konsterna, idrotten, media, maten och, naturligt-
vis, politiken.

Det händer mycket under tre decennier och 
Malmö har gjort avtryck på många områden, inte 
minst som staden där tecknade serier och fram-
gångsrika datorspel produceras.

BOKVERKET HAR FINANSIERATS av Malmö stad, 
Malmö Förskönings- och Planteringsförening, Malmö 
Kulturhistoriska förening, samt Inga och John Hain 
Stiftelse för vetenskaplig humanistisk forskning. 

Del 9, liksom de övriga delarna av Malmö stads 
historia, finns att köpa i bokhandeln.
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M A L M Ö

20 FEBRUARI 2021

•  VÅRA POLITISKA 
MOTSTÅNDARE OCH MÖTESTEKNIK

Sista anmälan 7 februari.

27 FEBRUARI 2021

•  DU, FACKET OCH POLITIKEN
Sista anmälan 14 februari.

6 MARS 2021

•  VÅRA IDÈER OCH PENNAN 
SOM VAPEN

Sista anmälan 21 februari.

13 MARS 2021

•  VÅR HISTORIA OCH VÅRT 
FOLKRÖRELSEARBETE

Sista anmälan 28 februari.

27 MARS 2021 

•  VÅR ORGANISATION 
OCH KONSTEN ATT TALA

Sista anmälan 14 mars.

VÅRENS KURSER 
FÖR MEDLEMMAR

Vi har studier för alla

Välkommen till vår medlemsutbildning som vänder sig till alla 
medlemmar och ger en inblick i vår historia, politik och organisa-
tion. Utbildningen består av fem fristående delkurser som åter-
kommer varje vår och höst. Alla delkurser genomförs digitalt.

Våren 2021 är följande tillfällen aktuella: 

M A L M Ö

Välkommen att anmäla dig till partiexpeditionen via e-post socialdemokraterna@malmo.sap.se 
eller telefon 040-631 22 30.

När du anmäler dig behöver vi uppgift om kursdatum, din e-postadress, hur vi når dig via telefon 
samt om du har någon allergi eller annat som begränsar din kost. Senast en vecka innan kursen 
bekräftas du med program. 

Utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar, men anmälan är bindande då antalet kursplatser 
är begränsat. För anmäld deltagare som uteblir från kurstillfället uttas en avgift om 500 kronor.

För mer information – kontakta studieansvarig i din förening.

Välkommen!



KALENDERN
Aktuellt

ARBETAREKOMMUNENS REPRESENTANTSKAP
LÖRDAG 20 MARS (ÅRSMÖTE) OCH 10 APRIL
Se annons sid 3.

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
MÅNDAG 8 MARS
Arbetarekommunens arrangemang tillsammans med 
närstående organisationer utannonseras på vår hemsida 
socialdemokraternamalmo.se.

Socialdemokratiska föreningar
FÖRENINGARNAS MÖTESVERKSAMHET ÄR DIGITAL. GENOM 
KONTAKTPERSONEN ERHÅLLER DU LÄNK TILL RESPEKTIVE  
AKTIVITET.

TRIANGELNS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 28 JANUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Mathias Persson 070 – 312 33 33.

HOLMA FOSIEDALS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 9 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Hasse Hajar 073 – 723 33 68.

SYDVÄSTS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 10 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Sven-Erik Rasmusson 070 – 471 43 01.

HUSIE S-KVINNOR
TISDAG 16 FEBRUARI KL 19.00  Årsmöte
Kontaktperson: Ulla Ängquist 070 – 636 88 68.

VÄSTRA HAMNENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 17 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Jonas Michanek 073 – 434 00 30.

MÖLLEVÅNGENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 18 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Sten Svensson 072 – 718 37 42.

KOMMUNALS SOCIALDEMOKRATISKA FACKKLUBB
MÅNDAG 22 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Helén Persson 073 – 344 27 84.

IF METALLS SOCIALDEMOKRATISKA FACKKLUBB
MÅNDAG 22 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Jamal El-Haj 073 – 850 24 24.

MALMÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 23 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Anmäl till Zoommöte: tillmsf@outlook.com.

KIRSEBERGS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 23 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Bjarne Hansen 072 – 187 47 01.

LINDEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 23 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
 Kontaktperson Ingela Andersson, 076 – 868 12 30.

SORGENFRI SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TISDAG 23 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
 Kontaktperson Andreas Berg 076 – 211 14 24.

ROSENGÅRDS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAG 24 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Nadjam Malik 070 – 459 93 92.

HJÄRTER ESS UTGIVNING 2021
Nästa nummer: 15 april, manusstopp 26 mars (gäller även mötestips till Hjärter Ess). 
Övriga nummer utkommer 3 juni (manusstopp 12 maj), 9 september (manusstopp 20 augusti), 18 
november (manusstopp 29 oktober) samt 16 december (manusstopp 29 november).
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Grattis!
Här är facit på 
förra numrets 
julkryss. Tre vin-
nare i vår tävling 
har vunnit Gläd-
jelotten. Vinnare 
blev: Bengt Silf-
verstrand, Viken, 
Gunnar Snygg, 
Ystad och Freddie 
Åkerblom, Malmö. 
Grattis!

VI BEHÖVER DIN 
E-POSTADRESS!
VI OCH DIN FÖRENING BEHÖVER DIN E-POSTADRESS.

Rätt e-postadress till varje medlem är ett måste för snabb 
kontakt. Framförallt när vi ställer om verksamheten för att 
minska smittspridningen. Får du ”Medlemsinformation” 
från arbetarekommunen?  Anmäl alltid ny e-postadress 
till: socialdemokraterna@malmo.sap.se

FOSIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 25 FEBRUARI KL 18.30  Årsmöte
Kontaktperson: Samba Jobe 070 – 094 04 55
Inbjuden gäst Anders Rubin, kommunalråd med ansvar 
för hälsa-, vård- och omsorg.

SEKO:S SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
TORSDAG 25 FEBRUARI KL 18.00  Årsmöte
Kontaktperson: Mats Sjölin 073 – 691 17 43.

TRO OCH SOLIDARITET
LÖRDAG 27 FEBRUARI KL 12.00  Årsmöte
Kontaktperson: Magnus Norrlin 070 – 573 18 85

OXIE SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
ONSDAGEN DEN 10 FEBRUARI KL. 19.00 
Hur fungerar riksdagsarbetet i pandemitider?  
Gäst: Riksdagsledamot Hillevi Larsson.

ONSDAGEN DEN 17 FEBRUARI KL. 19.00 
Internationell temakväll. Vad händer i Libanon?  
Gäst: Riksdagsledamot Jamal El-Haj.

LÖRDAG 27 FEBRUARI KL 14.00  Årsmöte
Kontaktperson: Daniel Nylén, 073 – 521 32 79.
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Hjärter

TIDNING FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I MALMÖ

Dagens krönika
2020, året då fritidsnämnden  
och föreningslivet fick ställa om  
och ställa in... 
♥ 2020 HAR TILL STORA delar handlat om den 
påverkan coronapandemin haft för den verksamhet 
fritidsnämnden har att stimulera. Föreningslivet 
har tvingats ställa om och ställa in sina verksam-
heter. 

Det har inneburit begränsade öppethållande i 
stadens fritidsanläggningar. 2020 har med anled-
ning av detta varit i mycket märkligt år. 

NÅGOT AV DET som fritidsnämnden gjort för 
att mildra konsekvenserna för föreningslivet kan 
sammanfattas så här:

I slutet av året genomfördes en kraftfull 
begränsning i nämndens verksamheter då 
nämndens anläggningar stängdes ner i syfte att 
”pressa tillbaka” smittan. 

Nämnden tog då ett tidigt beslut om stöd 
till föreningslivet. Redan i mars beslutades att 
nämndens stöd skulle baseras på 2019 års aktivi-
tetsnivå. 

I slutet av året beslutades om ytterligare stöd 
till föreningslivet med 23 miljoner kronor. 

ÄVEN OM FRITIDSNÄMNDENS år till stor del 
färgats av coronapandemin så har det skett en hel 
del annat som jag kan sammanfatta enligt följande:
● Föreningscentret på Nobelvägen 21 har etable-

rats där Malmö ideella får verksamhetsansvar. 
● Fritidsnämnden har också ett ansvar att 

arrangera evenemang som bidrar till Malmös 
attraktivitet. I början av året fastslog därför 
fritidsnämnden en evenemangsstrategi.

● Under året har nämnden även utvecklat 
ytterligare fotbollsplaner. Bland annat en ny 
konstgräsplan på Lindängen och plan 10 på 
stadionområdet som fått ny matta och belys-
ning.  

● Funkisbadet (tidigare handikappbadet) har 
utvecklats och samarbetet med funktions-
stödsnämnden har fördjupats. 

● Sommaren 2020 invigdes det nya 
tenniscentret på Limhamns IP. 
Sju utomhusbanor och en 
minitennisbana invigdes i 
juni månad. 

● Fritidsnämnden har 
beslutat att alla barn 12-18 
år ska ha ett medlemskap 
för att kunna bada på 
Hylliebadet. Det är en ren 
säkerhetsåtgärd. 

● Nämnden har fördjupat 
samarbetet med FC Rosen-
gård i projektet Football 
for Life. Projektet vill 
stimulera fler 
tjejer/kvinnor 
till att bli 

ledare i idrottsföreningar. 
● En av de viktiga frågorna under året har varit 

arbetet med att etablera fler simytor i Malmö. 
I slutet på året gav fullmäktige nämnden i 
uppdrag att fördjupa funktionsbeskrivningen 
samt se på en lokalisering. 

● Även Stadionområdet har varit en återkom-
mande punkt under året. I december fick 
nämnden i uppdrag att ta fram en funktions-
beskrivning för Stadionområdets norra del.

● I slutet på året kunde äntligen MCR, Malmö 
civila ryttareförening, flytta in i ”sina” nya 
fina lokaler i Husie. 

TILL SIST – jag är gruppledare för ett härligt 
gäng i nämnden bestående av Annika Stark, 
Asterios Bratanis, Dundar Gungör, och Made-
leine Lindholm.

Sven-Erik Rasmusson
Vice ordförande i fritidsnämnden

Känner du en person eller en grupp i Malmö som kan gestalta morgonda-

gens arbetsliv i ett demokratiskt och solidariskt samhälle?

Arbetarrörelsen i Malmös Kulturpris utdelas av LO-facken i Malmö, Malmö 

Arbetarekommun och ABF Malmö till den person eller grupp i Malmö som 

kan gestalta morgondagens arbetsliv, i ett demokratiskt och solidariskt sam-

hälle. Stiftarna vill med kulturpriset lyfta fram kulturutövare inom arbetarrö-

relsen. 

Nomineringen ska bestå av:

• Kontaktuppgifter till den som nominerar.

• Kontaktuppgifter till den eller de som blir nominerade.

• Beskrivning av tävlingsbidraget.

• Motivering till nomineringen.

Priset består av ett stipendium och diplom. Stipendiet är 15 000 kronor. 

Juryn beslutar årligen om hur stipendiet ska fördelas mellan en eller fler vin-

nare.

Kulturpriset delas ut i samband med 1 majfirandet i Malmö.

Nomineringar till Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö ska vara LO-facken 

i Malmö tillhanda senast den 31 mars via mail exp@lo-malmo.se eller via 

post till

LO-distriktet i Skåne 

Olof Palmes plats 1,

214 44 Malmö

Eventuella frågor gällande kulturpriset besvaras av LO-distriktet i Skånes 

ombudsman Stefan Höök på 076-791 61 91 eller via mail stefan.hook@lo.se

Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 2021


