
Styrelsen har ordet
Hej partivänner!
God fortsättning på det nya året.
Nytt år betyder i våra sammanhang 
upptakter, nomineringar, motioner och 
årsmöten. Kort sagt: nya tag i politik 
och föreningsliv. Vi går nu på allvar in i 

arbetet med att vinna de kommande valen, Kyrkan i 
september 2013, EU och allmänna val 2014. 
Arbetarekommunens årsmöte är den 12 mars. 
Nomineringar till styrelsen och motioner till årsmötet 
skall vara inlämnade före vårt styrelsemöte den 18/2. 
Nomineringar till Kyrkovalet skall vara inne hos 
Arbetarekommunen senast den 15/2.
Vi kan också se fram mot intressanta möten.
Den 2/2 Upptaktskonferensen i Göteborg.
Den 11/2 kommer EU-parlamentarikern
Olle Ludvigsson till Hörsalen i Kulturum.
Den 25/2 har vi och AK i Lerum och Alingsås ett 
Järnvägs och infrastruktur-möte i Missionskyrkan i 
Lerum med Johan Nyhus från Göteborg och 
representant från Trafikverket. De som vill åker tåg 
tillsammans och träffas då kl 18.20 på Partille station.
Vi tar tåget tillbaks kl 20.34 ankommer Partille 21.05.

Susanne Arvidsson, Ordförande, Partille Arbetarekommun

!

Barn o Utbildningsnämndens
(BUN) sista sammanträde
 BUN och Gymnasienämnden har slagitssamman 
till en nämnd - Utbildningsnämnden - för  resten av 
denna mandatperiod. Den nya nämnden består av 20 
ledamöter med lika många ersättare. Från 2015 väntas 
Utbildningsnämnden bestå av ett mera "normalt" 
antal , dvs 11 ledamöter.
BUN.s sista sammanträde dominerades av 
framtidsvisioner för hur vi kan  göra 
Porthällagymnasiet till ett naturligt val för våra 9:or. 
En tanke är att öppna för samarbeten med Chalmers 
och olika branscher: bygg,musik osv . På så vis kan 
framtidens kompetenser bli en del av 
gymnasiestudierna.
Yttrandet över en motion från (v) ang. att läxhjälp skall 
organiseras under lärares ledning ledde till votering.(S) 
hade ett yrkande om att återremittera tjänsteskrivelsen. 
Moderaterna med de andra borgerliga partierna vann 
mot oppositionen(v,s,mp).Yttrandet till fullmäktige går 
nu ut på att avvakta resultatet av ett nystartat försök 
med volontärer på Lexby skola.

Kaisa Blanc Nordmark, v ordf. i BUN

Dörrknackning
Nu är det dags att anmäla sig till vår satsning på 
dörrknackning inför de kommande valen.
Det är ett omfattande arbete som ligger framför oss 
om vill vinna framgångar i de kommande valen, därför 
behöver vi vara många som kan och vill vara med att 
hjälpa och till.
Vi hoppas komma igång med dörrknackningen i 
februari och sedan fortsätta ca en gång i månaden fram 
till valet i september 2014
Enklast anmäler ni ert intresse till: 
dorrknackning@gmail.com ,
men det går även bra att ta kontakt med Christina 
Holmqvist, Marie Rask eller Roy Lundberg.
Innan vi börjar kommer alla som anmält sitt intresse 
att kallas till en introduktionsträff.

D E N  S O C I A L -
D E M O K R A T I S K A
F U L L M Ä K T I G E -
G R U P P E N
Välkomna till ett nytt spännande år i 
kommunpolitiken.

Våra möten är öppna för arbetarekommunens alla 
medlemmar.
Den 24/1 får vi besök av Kerstin Brunnström, ordf. i 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Den 21 februari är gruppens årsmöte och även 
medlemsmöte för AK, eftersom vi har en motion att 
behandla inför AK:s årsmöte.

Den 21 mars berättar Jan-Erik Hansson om sina 
uppdrag i GREFAB och Räddningstjänsten.

Vi möts i kommunhuset kl. 18 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte.

Fullmäktigegruppen 18.00:
Kommunfullmäktige 18.30:

OBS! kalendern är justerad!
2013:24/1-29/1, 21/2-26/2, 21/3-26/3, 
18/4-23/4, 16/5-21/5, 13/6-18/6, 
29/8-3/9, 26/9-1/10, 24/10-29/10, 
21/11-27/11, 12/12-17/12.

Pensionärerna träffas på torsdagar
Vi veteraner träffas första torsdagen i månaden,
kl. 10-12, för att deltaga i samhällsdebatten, diskutera 
politik på alla nivåer och fika i en härlig gemenskap.

Vi har inga formaliteter som protokoll o d utan fri 
debatt och det brukar komma 10-15 personer.

Vi träffas  i socialdemokraternas lokal,
Galoppvägen 2A.
7/2, 7/3, 4/4, 2/5 och 13/6.
    Märta Johansson

Kom ihåg PARTISKATTEN
10% Av erhållna arvoden från 

kommun, kyrka och kommunala 
bolag. Max 1000 kronor.

Till vårt postgiro:
623756-4
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S O C I A L D E M O K R AT E R N A
Galoppvägen 2A, 433 33  PARTILLE

T: 031-445716   F: 031-441285
M: sap.partille@telia.com

W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Susanne Arvidsson.

M: susanne.arvidsson@partille.se

Vill du vara med och påverka 
hur vårt framtida

Partille
skall se ut? 

Då är du välkommen på våra möten i 
Arbetarekommun och föreningar.
Du är också välkommen att deltaga i våra 
arbetsgrupper.
Radio. Skrivare. Torg. Dörrknackning. 
Lördagsaktiviteter. Kurser. Mötesarrangemang.
Dina egna idéer.
Kontakta din förening eller Arbetarekommun.

VÅ R T  PA R T I L L E
S-information nummer 1.  Januari 2013.

Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 

kallar till viktiga

MEDLEMSMÖTEN

1. Torsdagen den 21 februari kl. 18:30.

i KOMMUNHUSET.

i anslutning till fullmäktigegruppens årsmöte 

behandlar vi en motion om Arbetarekommunens 

organisation inför årsmötet den 12/3.

2. ”TÅGMÖTE i LERUM”
Medlemsmöte tillsammans med 

arbetarekommunerna i Lerum och Alingsås.

kl. 18:30 den 25/2 i

Lerums Missionskyrka
Vi serverar

FRUKT och VATTEN

Insamling till valfonden.

VÄLKOMNA

!

Socialdemokrater på Facebook:
Öppen: www.facebook.com/

socialdemokraternapartille 
Grupper: www.facebook.com/

groups/161013820657104/

Hej kamrater!
Nu åker jag på turné med min bok om svenska 
folkets egen historia - utifrån den lilla människans 
perspektiv. Kunskap, insikt och engagemang!

"Morfar föddes i en diktatur"
 
Partille Kulturum den 6 mars kl. 18:30.

Krister Kronlid

Inbjudan till Föreläsning samt

Årsmöte för Partille-Jonseredsföreningen

 11/2 kl. 18.30

Vi bjuder in er alla till en kväll med

Olle Ludvigsson,

som har olika uppdrag i Europaparlamentet.

Efter mötet kommer vi att bjuda på fika.

Sen påbörjar vi sedvanliga Årsmötesförhandlingar 
med medlemmar i Partille-Jonsereds föreningen.

Plats: Hörsalen i Kulturum.

Välkommen önskar Partille-Jonsereds föreningen
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Januari
24 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.
26 11-14. Lördagsaktivitet.

25 Sista dag. Nominering till distriktsstyrelsen.

Februari
1 Manusstopp. ”Vårt Partille”.        Arne.

2 11-14. Lördagsaktivitet.

  Upptaktskonferens. Göteborg.

7 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

10 10-16. Styrelsens planering. Folkets Hus.

16 11-14. Lördagsaktivitet.

  Kallelse till årsmötet klar för utskick. 
  Susanne, Bengt, Eva M, Märta, Elisabeth S.

18 18.00. Styrelsemöte.   Susanne.
  Kyrkovalslista.

19 Politikerskola. Expeditionen.   Niclas.

21 18.00. AK Medlemsmöte för behandling av 
  motion till AK:s årsmöte. Därefter följer
  Fullmäktigegruppens årsmöte.
  Kommunhuset.   Susanne / Arne.

23 11-14. Lördagsaktivitet.

25 18.30. Medlemsmöte. ”Tåg och infrastruktur”.
  Lerums Missionskyrka. Gemensamt med AK i 
  Lerum och Alingsås.       Eva C.

Mars
2 11-14. Lördagsaktivitet.

5 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

6 18.30. ”Morfar föddes i en diktatur”.
  Kulturum.   Krister Kronlid

7 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

  18.00. Möte med nya medlemmar.
  Expeditionen.      Tomas.

9 11-14. Lördagsaktivitet.

12 18.30. Årsmöte. Hörsalen i Kulturum.
  Kyrkovalslista / Partikongressen.
       Susanne, Bengt.

16 11-14. Lördagsaktivitet.

18 Manusstopp. ”Vårt Partille”.      Arne.

19 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

21 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.

23 11-14. Lördagsaktivitet.

April
2 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

3-7 Partikongress. Göteborg.

4 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

6 11-14. Lördagsaktivitet.

11 18.30. Medlemsmöte. Valprogram.
  Kongressrapport m.m.

13 11-14. Lördagsaktivitet.

16 Politikerskola. Expeditionen.  Niclas.

18 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.

20 11-14. Lördagsaktivitet.

23 11-14. Lördagsaktivitet.

26  Vårkampanjen börjar.

maj
1 1:a majfirande. Johan Nyhus. Eva K, Marie R.

2 10-12. Veteranträff. Expeditionen.    Märta.

4 11-14. Lördagsaktivitet.

8 Vårkampanjen slutar.

11 11-14. Lördagsaktivitet.

16 18.00. Fullmäktigegrupp.Kommunhuset.  Arne.

18 11-14. Lördagsaktivitet.

 25 11-14. Lördagsaktivitet.

juni
10 18.00. Nya Medlemmar. Expeditionen.
         Tomas, Susanne, Eva.

13 18.00. Fullmäktigegrupp. Kommunhuset. Arne.

Augusti Kampanjveckor.

September 
5 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.

7 11-14. Lördagsaktivitet.
14 11-14. Lördagsaktivitet.

15 Kyrkoval.

21 11-14. Lördagsaktivitet.

28-29 Sävedalsdagar.

Oktober
3 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.
5 11-14. Lördagsaktivitet.
12 11-14. Lördagsaktivitet.
19 11-14. Lördagsaktivitet.
26 11-14. Lördagsaktivitet.

November
7 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.
9 11-14. Lördagsaktivitet.
16 11-14. Lördagsaktivitet.
23 11-14. Lördagsaktivitet.
30 11-14. Lördagsaktivitet.

December
5 10-12. Veteranträff. Expeditionen. Märta.
7 11-14. Lördagsaktivitet.
14 11-14. Lördagsaktivitet.
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Ställ upp i kyrkovalet!
Den 15 september 2013 är det kyrkoval. Cirka 5,5 
miljoner – alla som tillhör Svenska kyrkan och har 
fyllt 16 år – har då rösträtt i tre direkta val, 
nämligen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet på nationell nivå. 

Vårt mål är självklart att vi ska vinna kyrkovalet och 
partistyrelsen har antagit ett valmanifest med titeln 
”För en öppen folkkyrka med framtidstro”. Där 
presenterar vi tolv punkter för att Svenska kyrkan ska 
utvecklas som öppen folkkyrka. 

Kyrkovalet är Sveriges mest lokala val, eftersom det 
finns över 800 församlingar och pastorat med eget 
kyrkofullmäktige. I dagsläget är det över 6 600 av 
partiets medlemmar som är förtroendevalda i 
församlingar och stift runt om i landet. 

I kyrkovalet 2013 behöver vi cirka 8 000 kandidater, 
för att vi ska kunna gå fram med egna listor i alla 
församlingar och pastorat. Därför vill vi uppmana dig 
som tillhör Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på 
valdagen att ställa upp!
 
Om du kommer fram till att du är intresserad av att 
kandidera, ska du höra av dig så fort som möjligt till 
Partille Arbetarekommun.

Du kan även vidtala och nominera kandidater, som du 
tror kan göra en insats i kyrkofullmäktige.

Vi har nomineringsstopp den 15 februari.

Församlingarna i Partille tillhör landets mest 
spännande församlingar att vara delaktig i. Vi har en 
växande verksamhet och under loppet av 10 år har vi 
invigt två nya kyrkor. 

Politikerskolan Partille VT-2013 
Socialdemokraterna Galoppvägen 

2AKl. 18.00 – 20.00

Anmäl dig till:!! Niclas Ylander.
! ! ! niclas.ylander@partille.se
! ! ! 0707-241898

19/2 Träff  1: Ideologi. Hur ser vår ideologi ut idag? 
Hur har den sett ut genom åren? Varför tycker vi som vi 
gör?
Politik i partiet. Hur bedriver partiet politik och vilken 
roll har jag i partiet. Hur uppstår det konflikter inom ett 
parti?
Engagemang. Varför är jag/vi politiker? Hur håller 
man lågan inom sig levande i längden?

5/3 Träff  2: Nutidsanalys och genomgång av cirkelns 
syfte med tonvikt på cirkelns olika delmoment och 
fokusområden.
Vad innebär det att vara politiker/fritidspolitiker? Vilka 
krav ställs på partiet och den enskilde politikern? Vilka 
skillnader ligger i uppdraget som Politiker om man sitter 
i kommunfullmäktige eller kommunal nämnd/styrelse? 
Varför har vi politiker?

19/3 Träff  3: Vad innebär det politiska arbetet?
Vad gör vi i fullmäktige, styrelser och nämnder? Vilka 
frågor driver vi och hur? Är det någon skillnad mellan 
att jobba på kort sikt och på lång sikt? Hur fungerar den 
demokratiska beslutprocessen från idé till 
genomförande?

2/4 Träff  4: Har du bildat dig en egen uppfattning? 
Vill du driva frågor i din kommun? Hur gör man? Hur 
skriver man motioner? Hur får man svar på frågor som 
andra politiker har svar på? Vad är skillnaden mellan 
interpellation och en enkel fråga?
Att bedriva politik i majoritet eller opposition. Vad är 
skillnaden? Hur går man tillvägar?

 

Är Socialdemokraterna framtidspartiet 
på riktigt eller är vi en slogan?

För att ta reda på detta har vi bett SSU distriktet att 
arrangera konferensen och överraska oss ordentligt.

Var med på en spännande dag med framtid i blick!

Förutom det hemliga överraskningsprogrammet 
kommer också en stund att ägnas åt att diskutera
om hur vi får den kommande partikongressen på
Svenska Mässan att bli en succé hos Göteborgarna.

Folkets Hus, Olof Palmes plats
Lördagen den 2:e februari 13.00-16.30
Kaffe, torgmöte och bulle på Järntorget 

från 12.00
Vi ett bemannat barnrum (över 3 år) med aktiviteter. 
Anmäl dina barn som du har med dig via: 
info@socialdemokraterna.se
I övrigt ingen anmälan.

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet i samverkan 
med ABF och Göteborgs SSU distrikt. 

16/4 Träff  5: Opinionsbildning. Hur bedriver man 
politik med hjälp av media? Hur går man till attack och 
hur går man i försvar? Hur skriver man en bra 
debattartikel? När skall man gå i replik? Vilka medier 
skall man använda sig av? Digitala världen. Hur 
använder vi oss utav datorn och andra hjälpmedel. 
Någon har sagt att det här med datorer och annat kan 
bli stort i framtiden.
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