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Bråk om politik på sjukhus
med facket utanför arbetstid. Men de kan inte på arbetstid komma och informera om socialdemokraternas valstrategi.
– Då får vi riva upp beslutet. Vi måste vara väldigt
noga med rågången. Som
politiska partier ska vi rätta
oss efter våra spelregler, säger Per Wahlberg.

härnösand Socialdemokraterna pratar politik
med facket i landstingets sjukhuslokaler.
Det får den styrande
majoriteten att se rött.
Per Wahlberg (M) skulle inte släppa in Jimmie
Åkesson heller.
Upprinnelsen till bråket är
en träff på länssjukhuset i
Sundsvall mellan några Spolitiker i landstinget och
arbetsplatsombud från
Kommunal.
Ämnet var Socialdemokraternas framtidsprogram,
partiets sjukvårdspolitik
samt EU-valet.
Landstingsrådet
Per
Wahlberg (M) reagerar
starkt på de här uppgifterna.
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– Det finns ett beslut från
2006 att vi bedriver inget
politiskt arbete i landstingets lokaler och vi står inte

utanför sjukhus och vårdcentraler och delar ut politiskt material.
– De får gärna ha möten

Strömqvist (S) som deltog i
mötet avfärdar kritiken.
– Överenskommelsen
gjordes inför förra valet.
Den här gången har vi inte
bestämt något. Dessutom
gällde inte överenskommelsen facket.
– Såklart ska vi inte bedriva valrörelse i väntrum med
patienter och anhöriga. Vi

har inga affischer där och vi
delar inte ut flygblad utanför.
– Men vi har en lång tradition med facklig-politisk
samverkan och den håller vi
fast vid, säger hon.

Per Wahlberg ifrågasätter

också om Kommunalarna
har använt facklig förtroendetid för att prata politisk
taktik.
– Då har de ett problem.
Då är det riktigt illa, säger
han.
Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson som
gjorde ett tumultartat besök
på Norrlands universitetssjukhus i Umeå nyligen är
inte välkommen på sjukhus
i Västernorrland om han
tänker propagera politiskt.

Opal Löfving får fem dikter utgivna på Al-Yasisris lokala förlag.

– Verksamhetsbesök är en
sak. Annars blir det nej, utifrån det reglemente vi har.
Alla skulle få nej, även Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven
och Göran Hägglund, säger
Per Wahlberg.
Elisabet Strömqvist vill
inte dra någon jämförelse
mellan S-mötet med facket
och Jimmie Åkesson.

– För mig är det en av-

grundsvid skillnad. Vi är ju
där för att vi representerar
medborgarna. Vi är folkvalda och vi har ett ansvar för
personalpolitiken.
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Gymnasietjej får fem dikter utgivna
Kramfors Opal Löfving
gillar att skriva dikter,
men har bara gjort det i
ett år. Ändå får hon nu
fem dikter publicerade i
en diktsamling.
– Jag är jätteglad över
detta, säger hon.
Det händer mycket för Opal
Löfving just nu. Förra lördagen fyllde hon 18 år och i

onsdags tog hon körkort,
men frågan är om inte det
som händer nu på onsdag är
mest spännande. På biblioteket i Kramfors är det då
boksläpp för ”Älska mig
igen”, en diktsamling utgiven av Hasan Al-Yasisri med
åtta poeter och där Opal är
en av dem.
– Jag ska absolut försöka
att vara med på boksläppet.

Eventuellt kan diktsamlingen bli översatt och komma ut i andra länder.

Hon har skrivit sedan hon

var liten och de senaste två
åren testat novellens form.
På Ådalsskolan pluggar hon
på medieinriktningen vid
estetprogrammet och gillar
diktare som Boye och Tranströmer. Det senaste året

har hon också skrivit dikter
och fick ett tips om att diktsamlingen var på gång.
– Då mejlade jag in fem
dikter och efter bara en timme fick jag besked om att alla skulle komma med.
Opal Löfvings dikter är ofta filosofiska och kan vara
ganska mörka.
– Men jag vill gärna att de
ska ha ett ljus i slutet.

Hon skriver fort när andan
faller på, vilket den kan göra när som helst. Med mobilen eller surfplattan har hon
skrivit under promenader
eller vid resor på tåget hem
till Örnsköldsvik. Opal redigerar ogärna sina texter.
– Det blir bäst när jag skriver utan att tänka först. Om
något ord i ändras efterhand kan det påverka hur
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känslan jag hade beskrivs.
På Ådalsskolans blogg
finns en av hennes noveller.
Fotografi är ett annat intresse.
– I framtiden vill jag gärna
förmedla vad jag tycker och
tänker, antingen med text
eller i bilder.
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