
 

 

 

 

VERKSAMHETSPLANERING 

 

 Telefonlista Partille Arbetarkommuns Styrelse 
 

 Ordförande:    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 
 Ledamot:           Eva Carlsson       0709-931199         eva.carlsson@partille.se 
 Ledamot:           Arne Ohlsson       0709-931285         arne.ohlsson@partille.se 
 Ledamot:              Gitte Caous       0730-723092        gitte.caous@partille.se 
 Ledamot:       Kaisa Nordmark       0766-494211        kaisa.nordmark@partille.se 

   

Inför ARBETARKOMMUNENS ÅRSMÖTE  16 MARSInför ARBETARKOMMUNENS ÅRSMÖTE  16 MARSInför ARBETARKOMMUNENS ÅRSMÖTE  16 MARS   
Motionsstopp 11 februari Motionsstopp 11 februari Motionsstopp 11 februari    

Samtliga handlingar skall vara AK tillhanda senast 11 februari  
Nomineringsstopp 1 mars Nomineringsstopp 1 mars Nomineringsstopp 1 mars    

Nomineringar skickas till Valberedningen på  
e-post: cederberg.joakim@gmail.com 

                 Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE , T: 031- 44 57 16 
M: sap.partille@telia.com W: www.partille.sap.se 

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se 

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

JANUARI 
08 VETERANTRÄFF på Exp. kl.10 
10 POLITIK på Blå Tåget 
18 JULGRANSPLUNDRING kl.12-14 
20 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
22 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
27 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
27 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.19.30  
29 MEDLEMSMÖTE Hörsalen/Kulturum kl.18 
31  TORGAKTIVITET 
FEBRUARI 
02 ÅRSMÖTE S-föreningar 
03 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
04 MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
05 VETERANTRÄFFpå Exp kl.10 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 

17 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
19 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
24 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
24 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.19.30  
28 TORGAKTIVITET 
MARS 
3 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
4 MINGELKVÄLL 
5 VETERANTRÄFF 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
16 ÅRSMÖTE Arbetarkommunen 
17 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
24 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
26 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
28 TORGAKTIVITET 
31 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
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Politik på Blå TågetPolitik på Blå TågetPolitik på Blå Tåget   
   

Det blev mycket röd politik för oss som åkte Blå tåget till Stockholm helgen 
10 – 11 januari. Över 40 socialdemokrater från Partille samlades på        

perrongen på Partille station för partiresan till huvudstaden. Resan med Blå 
tåget var en upplevelse i sig. Färden gick i klassiskt vackra 60-tals vagnar 

med restaurangvagn där frukost och middag serverades vid borden.  
Barvagn med pianomusik fanns också. Att vi kunde fylla en hel egen  

chartrad extravagn längst bak i tåget tror jag många tyckte var häftigt. Så 
många olika personligheter på samma gång och så mycket snack om allt. 

 

På programmet stod en väl avvägd blandning av studiebesök och social 
samvaro. I riksdagen  kunde vi besöka de kända salarna, men också gå 

bakom kulisserna och se riksdagens olika arbetsrum ex. var finansutskottet 
sammanträder. Vi träffade också företrädare för LO och partikansliet för att 

höra erfarenheter från valet, deras syn på det parlamentariska läget i  
Sverige och vilka politiska frågor vi har framför oss. 

 

Bengt Odeholm, Sekreterare AK styrelse 

 Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet...   
Hej alla medlemmar och hej år 2015.Hej alla medlemmar och hej år 2015.Hej alla medlemmar och hej år 2015.   

 

Hoppas att året startat bra för er alla och att året fortsätter i samma anda. 
Som många av er kanske redan vet, så tvingade vår partistyrelse allianspartierna till 
förhandlingsbordet och att en överenskommelse resulterade i att ett extra val inte 
var nödvändigt att utlysa. Det är med blandade känslor vi nu alla kan pusta ut och 

istället hugga tag i den lokala politiken i Partille. 
Nu under januari månad så kommer alla nämnder och styrelser att träffas för första 

gången i denna mandatperiod. Vi har ett antal punkter som vi gått till val på och  
dessa ska vi arbeta för under de kommande 4 åren. Det är viktigt att vi skyndar  
långsamt för att få höjd för våra mål samt att lyckas med vår politik långsiktigt. 

Personligen ser jag med stor spänning på kommande år och vad dessa  
medför för utmaningar. 

Jag hoppas att år 2015 blir ett år att minnas med bra politiska diskussioner,  
genomförda mål och många trevliga skratt. 

 

Vi syns och hörs 

Hälsningar Niclas Ylander, Ordförande, Socialdemokraterna Partille 

 

Nu är det dags att betala partiskatt. 10% av arvoden från kommunala och  
kyrkliga förtroendeuppdrag, max 1.500:-, sätts in på pg 62 37 56-4  
senast 2015-02-28. Inbetalningskort för medlemsavgift kommer separat. 

 

 

Glöm inte att boka in vårtGlöm inte att boka in vårtGlöm inte att boka in vårt   

KvällsmingelKvällsmingelKvällsmingel   påpåpå 
   
   
   
   

(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)   

1:A Onsdagen varje månad1:A Onsdagen varje månad1:A Onsdagen varje månad   
Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   

Enklare mat/tilltugg serveras för 80 krEnklare mat/tilltugg serveras för 80 krEnklare mat/tilltugg serveras för 80 kr   
(Dryck till självkostnadspris)(Dryck till självkostnadspris)(Dryck till självkostnadspris) 

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

OBS! Ny Tid!OBS! Ny Tid!OBS! Ny Tid!   
   
   
   

Välkommen på våraVälkommen på våraVälkommen på våra   
FIKAKVÄLLARFIKAKVÄLLARFIKAKVÄLLAR   

på på på KulturumKulturumKulturum   
Tisdagar kl.18 Tisdagar kl.18 Tisdagar kl.18 ---19.3019.3019.30   

   

Välkomna på MedlemsmöteVälkomna på MedlemsmöteVälkomna på Medlemsmöte   
Torsdagen 29 januari kl.18.00Torsdagen 29 januari kl.18.00Torsdagen 29 januari kl.18.00   

        Plats:Hörsalen/Kulturum        Plats:Hörsalen/Kulturum        Plats:Hörsalen/Kulturum   
 

På mötet kommer vi att prata om  bl.a. 
Decemberöverenskommelsen och det framtida arbetet på riksdagsnivå.  

 

Som gäst har vi riksdagsledamoten Kenneth.G.Forslund på plats. 

   

Kallelse till Årsmöte SKallelse till Årsmöte SKallelse till Årsmöte S---föreningarföreningarföreningar   
Måndag 2 februari kl. 18.30 Måndag 2 februari kl. 18.30 Måndag 2 februari kl. 18.30    

     i Sessionssalen/Kommunhuset,      i Sessionssalen/Kommunhuset,      i Sessionssalen/Kommunhuset,    
Gamla Kronvägen 34.Gamla Kronvägen 34.Gamla Kronvägen 34.   

   

I år kommer vi att ha en gemensam inledning av kvällen  
tillsamman med Partille-Jonsereds, Sävedalens och  

Furulund-Öjersjös Socialdemokratiska föreningar. 
 

Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs Universitet,  
är årets gäst och kommer att prata om orsakerna bakom  
resultatet i riksdagsvalet för socialdemokraterna, och hur  

det sedan ledde till Decemberöverenskommelsen. 
 

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. 
 
 

Hjärtligt Välkomna!Hjärtligt Välkomna!Hjärtligt Välkomna!   


