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Sol, optimism och ballonger när Socialdemokraterna i 
Sollentuna firade 1:a maj i Malmparken 
Solen sken och temperaturen var behaglig när 
Socialdemokraterna i Sollentuna bjöd in till 1:a 
majfirande på förmiddagen på den första 
majdagen. Det fina vädret och kanske även de 
stigande opinionssiffrorna hade lockat ut många 
under de röda fanorna. Det var optimism i tal 
och humör. 
 

 
Med stöd av Carlssons musikkår så startade tåget 
från baksidan av fd Sollentunamässan. Det var 
runt 70 personer som tågade längs Malmvägen 
och Tingsvägen fram till Malmparken. Främst i 
tåget gick den svenska fanan buren i år precis 
som många år tidigare av Stig Nyman. Några av 
de plakat som fanns med i tåget var: ”Stoppa 
ungdomsexporten – Bygg hyresrätter nu”, ”Stoppa 
plågsamma Moderatförsök i sjukvården”, ”Väsjön ska 
byggas – Naturen ska tryggas”, ”Rättvis lön – inte 
Gabrielssons stön”. 

 
Väl framme i Malmparken hälsade mötesledaren 
Thorwald Nybom alla välkomna och 

introducerade talarna i tur och ordning. Varje 
talare fick själv välja en låt som introduktion till 
sitt tal. Freddie Lundqvist valde Wiehes låt ”Vi 
låter oss inte besegras”. Carina Moberg valde en 
som låt med titel ”Flytta på dig”, med tydlig 
hänvisning till vad statsminister Reinfeldt borde 
göra. 
 

 
Först ut bland talarna var SSU Sollentunas 
ordförande Amira El Bidawi. Hon talade bl a om 
det race om lönesänkningar som pågår bland 
borgerliga politiker. Hon ville också att vi skulle 
lyfta blicken och se ut i världen och inse att 
Sverige är en del av världen, det som händer 
påverkar Sverige. 

 
Nästa talare ut var Carina Moberg, 
riksdagsledamot från Huddinge. Hon inledde 
med att recensera den regering som nu efter sex 
år vid makten blir allt mer förvaltande och börjat 
hänga allt mer vid repen. Hon pratade i 
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huvudsak om nyckelorden kunskap och arbete. 
Hon berättade om satsningen på 
utbildningskontrakt, som kommer i (S) 
budgetmotion, som är en uppgörelse mellan 
samhället och den unga om utbildning, en 
satsning som visar att vi tror på dem. Det är en 
bättre väg än lönesänkningar. 

 
Den tredje talaren ut var den facklige talaren 
Hugo Olivares. Han lade fokus i sitt tal på vikten 
av att alla har ett arbete och att full sysselsättning 
ska vara målet. Idag biter sig arbetslösheten fast 
och det är en utveckling som vi måste bryta. Han 
tog också upp arbetsmiljö frågor och slog ett slag 
för att större kraft och resurser krävs för detta. 
Det är för många som dör på arbetet idag och 
han hänvisade till bl a Byggnads manifestation 
kring detta häromdagen. 

 
Den siste talaren i ledet var oppositionsrådet 
Freddie Lundqvist. Han fokuserade på tre 
huvudområden i sitt tal. Tre områden som är 
centrala i Socialdemokraternas politik i 
Sollentuna nämligen en aktiv jobbpolitik, jämlik 

kvalitet och en hållbar miljö. Han utlovade i talet 
en kommande motion i kommunfullmäktige om 
att det borde skapas en motsvarighet till 
Södertäljes satsning på ”Telge Tillväxt” i 
Sollentuna som har till syfte att få ut arbetslösa i 
arbete och är ett samarbete mellan kommunen 
och företagen i kommunen. 

 
Det var framförallt två frågor som återkom i 
talen. Det ena var jobben. Den andra var 
bostadsbristen. Det står idag 27000 personer i 
Sollentunahems intressekö och att kommunen år 
efter år byggt färre än de 300 bostäder som 
kommunen har som mål. Regeringen har heller 
ingen lösning. De förlitar sig på 
andrahandsuthyrning och andra åtgärder som ger 
få nya bostäder. Stockholmsregionen växer med 
två fullsatta SL-bussar varje dag. Var ska alla 
dessa nya Stockholmare bo? Det var en fråga 
som Carina Moberg ställde. Det krävs 
investeringar och politisk vilja blev hennes svar. 
Vilja är något som Socialdemokraterna har. 
 
Mötet i Malmparken samlade runt 110 personer. 
Ballonger delades ut till barnen och kaffe 
serverades i solskenet. 

 


