
 

 

 

                 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 
  1 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
  2 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  4 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  
  4 TORGAKTIVITET kl.11-14  
14 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
23 FULLMÄKTIGEGRUPPEN ÅRSMÖTE 
27 ÅRSMÖTE S-Föreningarna kl.18 
28 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
MARS 
  1 KVÄLLSMINGEL på Al Petras kl.19-21 
  2 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  4 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  
  4 TORGAKTIVITET vid SFH kl.11-14  
14 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
28 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
30 ÅRSMÖTE AK 

APRIL 
  1 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  

KKKVÄLLSMINGELVÄLLSMINGELVÄLLSMINGEL      
på på på  AAALLL   PPPETRAETRAETRÀ`̀SSS 

Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   
(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)   

VälkomnaVälkomnaVälkomna   
  

1:1:1:AAA  OOONSDAGENNSDAGENNSDAGEN    

   

2:2:2:AAA   TTTISDAGENISDAGENISDAGEN         
varje månad  varje månad  varje månad     

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR     
på  på  på  KKKULTURUMULTURUMULTURUM        

   

kl.17.30 kl.17.30 kl.17.30 ---19.0019.0019.00  

Närradiosändningar  
/ FM 88.0:  

Sändningstider är  
14:30-16:00 på lördagar  

med repris på  
torsdagar 16:30-18:00 

Partille APartille APartille A---radio radio radio    
  
  

   

KKKANSLIAVGIFTANSLIAVGIFTANSLIAVGIFT skall erläggas av alla förtroendevalda som har  
uppdrag i kommunen, kommunala bolag och kyrkan. 

Avgiften uppgår till 10% av erhållna arvoden,  
max 1.500 kronor.  

Inbetalning görs till pg 62 37 56-4, senast 28 februari.  
Frågor besvaras av Eva Magnusson,  

helst via mail eva.magnusson@partille.se  

 

 

  

 

Var med från början i vår nya bokcirkel! 
 

Vi läser en intressant bok och träffas sedan för en diskussion om boken. 
Mer soffhäng än sedvanligt möte. Jag tänker mig att vi blandar genrer efter 
vad ni själva önskar. Som första bok har jag valt "De förklädda kvinnorna i 
Kabul" av Jenny Nordberg (2015), ett skakande reportage om kvinnoliv i 

Afghanistan. En kvinnlig politiker i Afghanistan bestämmer sig, 
när de får sin fjärde dotter, att göra en pojke av henne.  

Mannen är nöjd eftersom han då slipper att hånas som en  
misslyckad far som bara får döttrar. 

 

Låter det intressant?  
 

Anmäl intresse till mig senast den 10 februari  
på e-post  Ingrid.nordkvist@hotmail.com   

Boken kostar 54 kr på Bokus. Jag kan beställa åt er alla.  

   

KKKALLELSEALLELSEALLELSE   TILLTILLTILL  ÅÅÅRSMÖTERSMÖTERSMÖTE   
S S S ---  FFFÖRENINGARNAÖRENINGARNAÖRENINGARNA  

MMMÅNDAGÅNDAGÅNDAG   DENDENDEN   27 27 27 FEBRUARIFEBRUARIFEBRUARI   KLKLKL   18.00 18.00 18.00    
III   SSSESSIONSSALENESSIONSSALENESSIONSSALEN   III   KKKOMMUNHUSETOMMUNHUSETOMMUNHUSET     

(G(G(GAMLAAMLAAMLA   KKKRONVÄGENRONVÄGENRONVÄGEN   34)34)34)   
   

Ytterligare ett verksamhetsår har gått mot sitt slut och  
det börjar bli dags för årsmöte. Precis som förra året kommer vi  

att ha en gemensam inledning av kvällen tillsammans.  
 

På vårt gemensamma möte kommer vi att prata om vår  
organisation och de förändringar  som kommer att ske.  

 

Arbetarkommunens ordförande Niclas Ylander medverkar. 
 

Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika 
 

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!   



 

 

 

 

Hej 
Nu är det årsmötestider och fullt upp med allt vad det medför. 
Revision, motionshantering, nomineringsprocesser och allt annat prak-
tiskt som tillhör. I detta nummer av Vårt Partille finner ni mycket information 
om vad som gäller för föreningarna och arbetarekommuns årsmöte.  
 

Nu är det tid för att mentalt ladda upp för kommande utmaningar.  
I år ska vi hjälpa till med ett kyrkoval samt genomföra ett  
100-årsjubileum. Nästa år kommer vi in i den stora valrörelsen för kommun, 
landsting och riksdag. Därefter avlöses detta med val  
till EU-parlamentet.  
 

Så nu får vi samla våra krafter och blicka framåt.  
Tillsammans blir vi starka.  

 

Häsningar  
Niclas Ylander 

Ordförande Socialdemokraterna Partille 

      

 

Partille arena har fått en bra start efter invigningsveckan i september.  
Sävehof har dragit mer publik än i Partillebohallen.  
P3Guld-galan 21 januari var utsåld och fick mycket bra respons från  
publik och massmedia. 28-29 januari har e-sport i form av en  
FIFA-turnering gått av stapeln. På gång är konserter med Dream  
Theater, Status Quo och Freddie 70 years. Harlem Globetrotters och  
en dubbellandskamp i handlboll mellan Sverige och Tyskland är andra 
kommande aktiviteter. 
 

Nya kulturum är i det närmaste klart där fyra förvaltningar och externa 
parter samverkar. Makerspace är ett exempel på detta. 
 

Stadsparken(bakom Partillebohallen) kommer att vara helt klar i maj i år. 
Nationaldagsfirandet kommer att bli en familjefest i parken. 
 

Upprustning av Kåsjöområdet pågår. Bl.a. så byggs ridanläggningens 
stall om till lösdriftsanläggning. 
 

Jonsereds trädgårdar växer som besöksmål – dubblerat antal besök för-
ra året. Nytt större café ska byggas för att klara anstormningen.  
 

Partillebohallen byggs om och byggs på med bostäder. I samband med 
ombyggnation blir B-hallen en efterlängtad inomhushall för boule. 
 
 
 

Eva Magnusson, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

AAAKTUELLTKTUELLTKTUELLT   FRÅNFRÅNFRÅN   KULTURKULTURKULTUR  –––   OCHOCHOCH   FRITIDSFÖRVALTNINGENFRITIDSFÖRVALTNINGENFRITIDSFÖRVALTNINGEN...   

 

 

 

På Arbetarkommunens årsmöte 20/3 beslutas om de personer som 
ska ingå i styrelse, vara ombud, vara revisor, ingå i valberedningen 

mm. Årsmötet utser också ombud till distriktets höstmöte.   

Namnförslag mailas till nominera@spartille.se senast 20/2.  
Vid frågor kontakta valberedningen,  

Eva Kristensen på mobil 0708-833659. 

 

NNNOMINERINGOMINERINGOMINERING   TILLTILLTILL   ÅRSMÖTETÅRSMÖTETÅRSMÖTET   20/3 201720/3 201720/3 2017   




