Verksamhetsplanering

VÅRT PARTILLE

Januari
9
16
19
20
23
25
28

Veteranernas möte
Ak styrelsemöte
Julgransplundring
Medlemsmöte
Fullmäktigegrupp
Torgaktivitet
Kommunfullmäktige

S-information nummer 1 januari 2014

Expeditionen
Sävedalens Folkets Hus, 12-14
Björndammens matsal, 18.30

Februari
1
4
6
13
16
20
22
25

Valupptakt
Göteborg 12.00-16.30
Medlemsmöte
Forellen 18.30
Veteranernas möte
Expeditionen
Ak styrelsemöte
Manusstopp Vårt Partille
Fullmäktigegruppen
Torgaktivitet
Kommunfullmäktige

Telefonlista. Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande:

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
År 2013 har varit väldigt intensivt och vi avrundar kommundebatterna med skolfrågan i fokus. De flesta i kommunen verkar märka
av att Alliansens budget inte håller för den goda service som vi
alla vill ha. Vi ska bli ännu tydligare och visa att just vårt alternativ
till kommunbudget, ger den goda skola, omsorg och kultur som vi
eftersträvar i kommunen.
Nu under år 2014 så kommer vi att arbeta hårt i valrörelsen.
Då är det viktigt att vi alla hjälps åt utefter den tid och förmåga vi
kan lägga på valarbetet. Partiet centralt har ett mål om att 1,5 miljoner samtal skall genomföras fram till valet. För Partille blir detta
ca: 5000 samtal. Dörrknackning och flera torgmöten har redan
genomförts på bra sätt, så nu är det bara att skruva upp arbetssätten lite extra, om vi nu ska klara målet och ha chansen att
komma till makten och återställa välfärden.
Med detta så önskar jag en god fortsättning på det nya året.

Niclas Ylander

0707-241898

niclas.ylander@partille.se

Sekreterare: Bengt Odeholm

0709-931096

bengt.odeholm@partille.se

Kassör:

Eva Magnusson

0706-249645

eva.magnusson@partille.se

Studieansvarig:
Soraya Zarza Lundberg

0736-534227

soraya.lundberg@partille.se

Fackligpolitisk:
Per-Åke Westlund

0705-890153

per-ake.westlund@partille.se

SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot:

Eva Carlsson

0709-931199

eva.carlsson@partille.se

Ledamot:

Arne Ohlsson

0709-931285

arne.ohlsson@partille.se

Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE
T: 031-445716

Ledamot:

Gitte Caous

0730-723092

gitte.caous@partille.se

Ledamot:

Kaisa Nordmark

0766-494211

kaisa.nordmark@partille.se

Hälsningar
Niclas Ylander
Ordförande
Partille Arbetarekommuns Styrelse

M: sap.partille@telia.com
W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se
Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille

Måndagen den 20 januari kl. 18.30
i Björndammens matsal
kommer Furulund/ Öjersjö socialdemokratiska förening
att ha ett Medlemsmöte för hela arbetarekommunen.
Vi har bjudit in Rikard Larsson från ABF
som kommer att föreläsa om rasismens historia
och utveckling för att landa i Sverige och
Sverigedemokraternas utveckling och
hur vi skall bemöta dem.

Alla är hjärtligt välkomna.

Välkommen på Medlemsmöte
Tisdag 4 februari
till Forellen kl. 18.30
Jack Rolka ombudsman från Fackförbundet Byggnads
kommer och pratar Fackligpolitiskt arbete i valet.
Under mötet kommer vi också att diskutera vårt
kommande Partiprogram inför Valet 2014.

Välkomna
Partille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp

Pensionärer träffas på torsdagar
Vi veteraner träffas första torsdagen i månaden, kl. 10-11.30,
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.

Välkomna

Välkommen till våra möten.
De är öppna för arbetarkommunens alla medlemmar.
Vi stämmer av gruppens åsikter och ställningstaganden inför
sammanträde med kommunfullmäktige.
Vi får även rapporter om vad som är på gång i styrelse och
nämnder, för att sätta oss in i kommande ärenden.
Det går också bra att väcka nya ärenden och idéer.
Vi möts i Kommunhuset kl.18 torsdagen före
nästkommande fullmäktigemöte.
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