VERKSAMHETSPLANERING

V ÅRT P ARTILLE

Juni
4
Medlemsmöte Forellen
9
Vårpromenad

S-information nummer 3 2014

Ordföranden har ordet
Hej alla partikamrater.
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

Vill börja med att tacka alla för ett trevligt första maj firande.
Över 300 lyssnare med trevliga och duktiga talare på plats och
ett väldigt vackert väder, kan ju inte bli annat än en succé.
Valrörelsen för EU-valet är inne i slutspurten när detta skrivs och dialogerna med
medborgarna duggar tätt i de olika aktiviteterna runt om i kommunen. Detta val som
kantrats av synpunkter som att man var emot EU när omröstningen för inträdet i EU
skedde och därför är man inte med och röstar i detta val, till att man rent av inte orkar
gå och rösta den 25/5. Alla som har kunnat jobba i EU-valet på ett eller annat sätt, vet
att synpunkter som att det går att förtidsrösta i Allum och på Kulturum, till att det är inte
folkomröstning om EU utan om vem som styr och att minst 60% av alla beslut i Sverige
kommer från EU. Dessa få fakta och argument har troligen skapat oss fler väljare och
förhoppningsvis ett rött Europa. Ett Europa som står för rättvisa villkor, ordning och reda
på arbetsmarknaden, bra miljömål och en tydlig jämställdhetsplan.
Nu tycker jag att ni kan ta lite semester och ladda batterierna. För efter sommaren,
närmare bestämt i mitten av Augusti, så kommer vi dra igång en valrörelse.
Nu måste vi alla hjälpas åt för att uppnå målet här i kommunen om att få fler mandat
och lyckas nå fram med vår politik till ett bättre och rättvisare Sverige och Partille
Kommun. Många aktiviteter måste genomföras för att lyckas med detta.
Många personer måste föras en dialog med, material måste delas ut
och budskapen måste ut på gator och torg.
Så nu ber jag er alla att vila, grilla, bada, sola, läs en bok och
rent av bara göra det ni känner för.

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

Med detta önskar jag och styrelsen er en riktigt go sommar.
Hälsningar
Niclas Ylander
Ordförande
Socialdemokraterna Partille

Furulund-Öjersjös Socialdemokratiska förening
bjuder in till vår traditionella

SUPERVALÅRET 2014

VÅRPROMENAD

EU-valet är genomfört och om bara någon månad
är det riks-, landstings- och kommunalval.

MÅNDAG 9 JUNI KL.18:00

Vilka områden kan vi påverka i kommunen?
Vilka frågor prioriterar vi Socialdemokrater i Partille i
det kommunala valet? Hur ser vi på skolan,
äldreomsorgen och jobbfrågan?

Samling på parkeringen vid Åstebo busshållplats klockan 18:00.

,

Vi bjuder in till ett MEDLEMSMÖTE
med Bengt Odeholm som gäst, då vi alla får möjlighet att få
svar på dessa frågor. Bengt är en av våra valledare i kommunen
och har varit med och utformat vårt valprogram.

Vi ses i FORELLEN på Gamla Kronvägen 33

ONSDAG 4 JUNI KL. 18.30.
Vi bjuder på fika! Varmt välkomna!

Ta gärna med er era politiska frågor så vi kan både umgås och diskutera politik.

Alla från barn till vuxna är hjärtligt välkomna.
Kom ihåg, vid dålig väder är promenaden inställd.
För att kunna planera, är vi tacksamma att ni anmäler er
via mail eller telefon, senast den 8 juni.
soraya.lundberg@partille.se
Tel: 073-653 42 27

Partille-Jonsereds Socialdemokratiska förening
Pensionärer 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 och det brukar
komma 10-15 personer.
Vi träffas i Socialdemokraternas lokal,
Galoppvägen 2A.
”Kålle” & Märta Johansson

Vi promenera ca 1,5 tim och där efter samlas vi vid Kåsjön och grillar korv.
Ni behöver inte ta med er något då föreningen bjuder
på korv, dricka, kaffe och bulle.
(Har ni speciell kost, då får ni ta med er, annars står vi för allt.)

Välkomna

