VERKSAMHETSPLANERING
APRIL
1 MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21
7 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
9 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
14 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
16 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18
20 VI GÖR PLAKAT till 1:a MAJ kl.18
21 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
21 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30
25 TORGAKTIVITET
28 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
MAJ
1 MAJ-FIRANDE
5 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
6 MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21
7 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18

18 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.19.30
19 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30
19 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
26 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
30 FAMILJEDAG
JUNI
3 MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21
4 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
11 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18
17 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.16
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DISTRIKTSKONGRESSE
ISTRIKTSKONGRESSEN
N
101 deltagare från
Bohusläns alla
kommuner samlades
på distriktskongressen
i Uddevalla lördag 28/3.

Partille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp
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.
Telefonlista Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande: Niclas Ylander
V.Ordförande: Eva Carlsson
Sekreterare: Bengt Odeholm
V.Sekreterare: Dan Hansson
Kassör:
Eva Magnusson
Studieansvarig:
Soraya Zarza Lundberg
Fackligpolitisk:
Per-Åke Westlund
Ledamot:
Gitte Caous
Ledamot:
Kaisa Nordmark

VÅRT PARTILL
ARTILLE
E

0707-241898
0709-931199
0709-931096
0767-799956
0706-249645

niclas.ylander@partille.se
eva.carlsson@partille.se
bengt.odeholm@partille.se
dan-olof@homail.com
eva.magnusson@partille.se

0736-534227

soraya.lundberg@partille.se

0705-890153
0730-723092
0766-494211

per-ake.westlund@partille.se
gitte.caous@partille.se
kaisa.nordmark@partille.se

Förutom val av ny
distriktsstyrelse var det
framför allt motionerna
till partikongressen som
diskuterades.
Ett antal motioner
hade inkommit om
pensionärskort,
skattesystemet,
handelsavtal mm.
Partille hade lämnat in en motion om jämställdhet.
Distriktskongressen beslutade att skicka vidare motionen med att
jämställdhetsfrågor ska bli en självklart inslag i partiets
fortsatta utbildningsinsatser.

Måndag 20 april kl.18
kl.18--20
på Expeditionen
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

Hälsas alla Välkomna
att snickra ihop budskap inför 1:a Maj

Ordföranden har ordet...

Minister på distriktskongressen

Nyligen genomfördes Partille Arbetarekommuns årsmöte. Till
detta valde Arne Olsson att avsäga sig sitt uppdrag i styrelsen under mandatperioden. Vi vill tacka Arne för hans insatts
under åren i styrelsen och önskar honom fortsatt lycka till med hans
andra uppdrag inom partiet. Årsmötet genomförde ett fyllnadsval
och vi hälsar Dan Hansson välkommen till styrelsen.

Gästtalare på distriktskongressen i Uddevalla var justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson som talade om det
medmänskliga att Sverige tar emot
de människor som flyr från krigets
Syrien.

Vädret varierar denna tid på året, men som tur är, så tar
soltimmarna över och lyser upp tillvaron här i Partille.

Barnen i krigsdrabbade länder har
samma behov som svenska barn
av trygghet, lek och skola.

Nu till våren så tillhör det också att vi genomför en VÅRKAMPANJ.
Mellan datumen 15/4 och 1/5 så kommer vi att genomföra ett antal
olika aktiviteter runt om i kommunen. Temat för kampanjen i år är
”Framtiden börjar i skolan”.
Har du tid och möjlighet att delta på någon aktivitet,
så hör av dig till oss på mail eller telefon.
Vi har nyligen startat med veckobrev via e-post, där vi kort kommer
informera om kommande aktiviteter. Får du inte e-post från oss, så
kan du anmäla din e-postadress till oss på sap.partille@telia.com
All information kommer givetvis fortsätta att delges som
vanligt via brev och Vårt Partille.
Vi hörs och syns, Hälsningar Niclas Ylander, Ordförande

Kort information från nämnder och styrelser...
Fritid och Kultur: Evenemangskalendern kommer att upphöra för att
istället annonsera i Partille Tidning en gång i månaden.
Utbildningsnämnden: Det finns en ansökan om en ny friskola på
grundskolenivå. Får den tillstånd blir det en överetablering. Ekonomin
är också ansträngd trots de 18 miljoner man fått extra.
Vård och Omsorg: Ekonomin är dålig även i denna nämnd.
Äldreomsorg är temat på torgaktiviteten lördag 28/3.
Kommunstyrelsen arbetsutskott: Kommunens årsredovisningen
är klar. Brukarrådet för äldre- och funktionshinder omorganiseras
efter kritik. Ksau har fått en redovisning om hur kommunen hanterar
ensamkommande flyktingbarn och det verkar bra.

Många vuxna kommer med en
gedigen utbildning som snickare,
läkare mm. och vill inget annat än
arbeta för sitt uppehälle.
Ministern nämnde särskilt ett
projekt i Vänersborg/Trollhättan
där man satsar särskilt på svenskundervisning och validering.
Humanism och medmänsklighet
måste prägla Sverige.
Det är allas ansvar att agera solidariskt.
Ministern avslutade med att tala om att det måste vara slut på
skattesänkningar och istället satsningar på järnväg, sjukvård och
bostadsbyggande. Från lyssnarna kom frågor om integration,
validering, statsskulden, och förändring i ROT- och RUT stöden.
Bengt Odeholm sekr. AK styrelse
Ni vet väl om
att vi sänder

A-radion

Välkommen på våra

FIKAKVÄLLAR

1:A Onsdagen varje månad

Kvällsmingel på

på Kulturum
genom Partille
närradio varje lördag? Tisdagar kl.18 -19.30
(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)

Närradiosändningar
/ FM 88.0:
Sändningstider är
14:30-16:00 på lördagar
med repris på
torsdagar 16:30-18:00

Drop In kl. 19
19--21
Enklare mat/tilltugg serveras för 80 kr
(Dryck till självkostnadspris)

Välkomna

