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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 

MARS 
 2 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 3 ÅRSMÖTE S-Föreningar kl.18 
 7 STUDIECIRKEL kl.18 på Exp. 
 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 
 

 
APRIL 
 6  MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 7 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19 
14 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
19 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 
 
 

 
 

   
KKKVÄLLSMINGELVÄLLSMINGELVÄLLSMINGEL      

påpåpå    AAALLL P P PETRAETRAETRA`̀̀SSS,  
Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   

(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)   

VälkomnaVälkomnaVälkomna   
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SSS---information nummer 2  2016information nummer 2  2016information nummer 2  2016   
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MMMÅNDAGENÅNDAGENÅNDAGEN   DENDENDEN 7  7  7 MARSMARSMARS, , ,    
KLOCKANKLOCKANKLOCKAN 18:00  18:00  18:00 PÅPÅPÅ   PARTIEXPEDITIONENPARTIEXPEDITIONENPARTIEXPEDITIONEN, , ,    

KOMMERKOMMERKOMMER S S SARAARAARA B B BJÖRNSONJÖRNSONJÖRNSON, , , OMBUDOMBUDOMBUD   III B B BOHUSLÄNSOHUSLÄNSOHUSLÄNS   PARTIDISTRIKTPARTIDISTRIKTPARTIDISTRIKT, , ,    
OCHOCHOCH   HONHONHON   SKASKASKA   HAHAHA   ENENEN   GENOMGÅNGGENOMGÅNGGENOMGÅNG   III   SOCIALASOCIALASOCIALA   MEDIERMEDIERMEDIER...   

 
Idag finns det många olika sätt att uttrycka sig på i sociala medier. 

Sociala medier som Twitter, Instagram, FB, bloggar osv. har blivit en 
del av vår vardag och vi kommer i kontakt med dessa dagligen.  
Med tanka på utvecklingen av dessa medier, har jag ordnat ett  

studietillfälle för de som är intresserade, vill fördjupa sig i  
detta och börja använda sig av dessa medier. 

 
Vid detta tillfälle kommer vi att ha fokus på Twitter och Instagram.  

Vi kommer att bjuda på kaffe och smörgås och därför är  
viktigt att anmäla sig så att vi vet hur mycket vi ska handla. 

 
AAANMÄLNMÄLNMÄL   DIGDIGDIG   TILLTILLTILL   STUDIECIRKELNSTUDIECIRKELNSTUDIECIRKELN   SENASTESENASTESENASTE 2  2  2 MARSMARSMARS...   

 
HHHJÄRTLIGTJÄRTLIGTJÄRTLIGT   VÄLKOMNAVÄLKOMNAVÄLKOMNA,,,   

Soraya Zarza Lundberg, 
Studieorganisatör 

Socialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i Partille   



 

 

   
 

Fortfarande är det en kylig och mycket växelvis snöig  
period. Lika kyligt bemötande får vi på TV och i  

tidningar. Det är tyvärr väldigt modernt att tycka att  
socialdemokraterna gör fel i nästan allt vi tar oss vid.  

Kan det kanske bero på att samtliga media ägs av borgerligheten? 
Självklart blir det så att man som medlem blir påverkad och själv  

funderar över vad som sägs och görs ”över” våra huvuden.  
Det vi får försöka ha är tilltron till att man försöker göra så rätt det går, 

utefter de förutsättningar vi nu i Sverige har att arbeta med.  
Personligen tycker jag det är mycket tråkigt att partiet inte valde att 
sluta överenskommelser inom flyktingpolitiken ihop med de andra  

väl etablerade partierna, så som man gör i pension- och  
försvarsfrågorna. Hade vi gjort detta, så hade borgerligheten inte 
lyckats stå och ta billiga löpsedelspoäng i kvällspressen, på något  

de genomfört själva om de hade varit i en styrande position. 
 

Här i Partille kämpar vi på med våra frågor, så som jobb,  
skola och omsorg. Det interna partiarbetet vill glatt meddela  

att det är årsmötestider med allt vad det innebär. 
 

Den 14 mars träffas vi kl. 18.30 i Sessionssalen, Kommunhuset för 
årsmöte med Arbetarekommun i Partille. 

 
Med detta hälsar jag er välkomna på årsmötet  

och önskar er en fortsatt trevlig februari. 
 
 

Niclas Ylander 
Ordförande, Socialdemokraterna Partille 

 

   OOORDFÖRANDENRDFÖRANDENRDFÖRANDEN   HARHARHAR   ORDETORDETORDET.........   

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 

 

 

ÅÅÅRSMÖTERSMÖTERSMÖTE A A ARBETARKOMMUNENRBETARKOMMUNENRBETARKOMMUNEN   
 

MMMÅNDAGÅNDAGÅNDAG 14  14  14 MARSMARSMARS 2016  2016  2016 KLKLKL.18.30 .18.30 .18.30    
KKKOMMUNHUSETSOMMUNHUSETSOMMUNHUSETS S S SESSIONSSALESSIONSSALESSIONSSAL   

 
Inbjuden gäst i år Johan Flanke, journalist på Ny Tid,  

som kommer prata på temat - socialdemokratin och media.  
AAALLALLALLA   HÄLSASHÄLSASHÄLSAS   HJÄRTLIGTHJÄRTLIGTHJÄRTLIGT   VÄLKOMNAVÄLKOMNAVÄLKOMNA! ! !    

 
Kallelse med handlingar skickas ut separat. 

   

AAALLALLALLA   HJÄRTANSHJÄRTANSHJÄRTANS   DAGDAGDAG---   ENENEN   RÖDRÖDRÖD   DAGDAGDAG   FÖRFÖRFÖR   ALLAALLAALLA   HJÄRTANHJÄRTANHJÄRTAN   
 

På Alla hjärtans dag, söndagen den 14 februari,  
fanns ett antal av oss Socialdemokrater ute på bl.a Allum för  

att dela ut flygblad och röda godishjärtan till Partilleborna.  
Budskapet var:  

”Vi gillar dig, gillar du oss?”  
med information var man kan hitta oss  

på Facebook, Twitter mm.  
   

Partille Socialdemokratiska Partille Socialdemokratiska Partille Socialdemokratiska    
FullmäktigegruppFullmäktigegruppFullmäktigegrupp  

 

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.   

Välkommen till våra möten. Välkommen till våra möten. Välkommen till våra möten.    

 
 

Veteranerna träffas första 
torsdagen i månaden 

 
 

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. 

Vi träffas i Socialdemokraternas    
lokal, Galoppvägen 2A.         

Välkomna 


