
 

 

 

   

2:2:2:AAA T T TISDAGENISDAGENISDAGEN         
varje månad  varje månad  varje månad     

   

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR      
påpåpå      KKKULTURUMULTURUMULTURUM         

   

kl.18 kl.18 kl.18 ---19.3019.3019.30   
   
   

 

VVVERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERING   

 

 Telefonlista Partille Arbetarkommuns Styrelse 
 

Ordförande:    Niclas Ylander       0707-241898          niclas.ylander@partille.se 

V.Ordförande: Eva Carlsson  0709-931199         eva.carlsson@partille.se 
Sekreterare:  Bengt Odeholm       0736-256824      bengt.odeholm@gmail.com 

V.Sekreterare: Dan Hansson 0767-799956  dan-olof@homail.com 
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:             Gitte Caous       0730-723092        gitte.caous@partille.se 
Ledamot:       Kaisa Nordmark       0766-494211        kaisa.nordmark@partille.se 

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

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

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

FEBRUARI 
  3  MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  4 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  9 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19 
14 TEMADAG– Alla Hjärtans Dag 
18 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18.30-21 
21 MANUSSTOPP Vårt Partille 
23 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 
27 TORGAKTIVITET kl.11-13 
 
 

MARS 
 2 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 3 ÅRSMÖTE S-Föreningar kl.18 
 8 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19 
14 ÅRSMÖTE  ARBETAREKOMMUNEN   kl.18.30            
17 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
22 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 
25 TORGAKTIVITET kl.11-13 
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ÅÅÅRETRETRET   SOMSOMSOM   GÅTTGÅTTGÅTT………   
 

Vi började året med en fantastisk resa till Stockholm som 
i sin tur fick sammanhållningen att ta ytterligare ett steg i rätt  
riktning. Dock har politiken på central nivå varit i ett konstant vakuum 
under året, eftersom vi inte fick driva vår politik med vår egna budget. 
Den blocköverskridande överenskommelse som skulle hålla samman 
det demokratiska systemet och undvika ett sådant här politiskt läge, 
höll i knappt 1 år, innan det avbröts av samma parti som först initierat 
överenskommelsen. 
 

En annan sak som varit svår under året, är att media fast bestämt sig 
att det går dåligt för Socialdemokraterna och driver denna linje  
stenhårt. Något som då gjort att folk tror att det går dåligt för oss, som 
i sin tur gör att väljarna så smått tittar åt ett annat ”vinnande” håll. 
 

Flyktingsituationen som nådde oss i Sverige på allvar efter  
sommaren, gjorde att Sverige tydligt behövde ta till drastiska åtgär-
der. Något som var illa tvunget och något som genomförts oberoende 
på vilket parti som bildat regering. De främlingsfientliga krafterna i 
Sverige, vill se till att bevara ”Sverige svenskt”, medan det mest 
svenska som finns är migrationen.  
Historiskt har vi svenskar emigrerat till andra länder i stor  
utsträckning, samt att de som till stor del byggt upp detta land är  
Finländare, Ester, Italienare o.s.v. Ett mångkulturellt samhälle är ett 
svenskt samhälle. 
 

År 2015 avslutades med en stor utmattning av det politiska systemet, 
ur vilket vi nu har vår största utmaning till vårt kommande arbete. 
 

När vi blickar framåt för arbetet under året, så måste vi jobba med  
medlemsvärvning, återväxt och samtal med vår invånare. 
Till årsmötet kommer jag att presentera hur vi tillsammans kan lösa 
detta.  
 

Tillsammans är vi starka och ord som solidaritet,  
glädje och gemenskap ska föra oss vidare 

 
Niclas Ylander 

Ordförande, Socialdemokraterna Partille 
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ÅÅÅRSMÖTERSMÖTERSMÖTE A A ARBETARKOMMUNENRBETARKOMMUNENRBETARKOMMUNEN   

 
 

KKKANSLIAVGIFTANSLIAVGIFTANSLIAVGIFT   FÖRFÖRFÖR 2015 2015 2015   
 

Det är dags att betala in kansliavgift (tidigare partiskatt)  
för förtroendevalda som under 2015 haft uppdrag med arvode  

i kommun, kyrka och Partillebo.  
 

Avgiften är 10% av de sammanlagt erhållna arvodena, max 1500 kr.  
 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår inte.  
 

Avgiften ska sättas in på pg. 62 37 56-4 senast den 29 februari 2016 

 

Arbetarkommunens Årsmöte kommer att äga rum  
Måndag 14 mars 2016 kl.18.30  

 

Kallelse med handlingar skickas ut. 

 

Nu är det dags att nominera till de poster som ska tillsättas  
på årsmötet 14 mars 2016. Nomineringsstopp är 29/2.  
Nomineringar kan lämnas på partiexpeditionen i kuvert  

märkt "till valberedningen".  
 

Vid frågor kontakta Joakim Cederberg-Hake, Eva Kristensen  
eller Gunilla Palmgren. 

NNNOMINERINGOMINERINGOMINERING   INFÖRINFÖRINFÖR   ÅRSMÖTETÅRSMÖTETÅRSMÖTET   

ÅÅÅRSMÖTERSMÖTERSMÖTE S S S---FFFÖRENINGARNAÖRENINGARNAÖRENINGARNA   
Torsdagen den 3 mars klockan 18.00                                  

i Sessionssalen i kommunhuset, Gamla Kronvägen 34. 

Kallelse med handlingar skickas ut. 

Partille APartille APartille A---radio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i etern   
   

Närradiosändningar / FM 88.0:  
Sändningstider är 14:30-16:00 på lördagar  

med repris på torsdagar 16:30-18:00 


