
 

 

 

   

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   
   

Välkomna att diskutera och Välkomna att diskutera och Välkomna att diskutera och    
samtala om aktuella ämnen.samtala om aktuella ämnen.samtala om aktuella ämnen.   

 

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 
Katarina Bosetti Kristoffersson        0733-295348             kristoffersson33@gmail.com  

Fackligpolitisk: 
        Per-Åke Westlund       0705-890153          per-ake.westlund@partille.  
Ledamot:       Kaisa Nordmark       0766-494211         kaisa.nordmark@telia.com 

                 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 

 

APRIL 
 6  MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 7 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
11 MEDLEMSMÖTE Fururund-Öjersjö kl.18 
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19 
14 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
18-30 VÅRKAMPANJ 
19 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 
25 MEDLEMSMÖTE-Organisationen i Partille 
     Kl.18.30 i Hörsalen Kulturum 
  

MAJ 
 1  1:a MAJFIRANDE 
 4  MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 5  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18-19 
12 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
17 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 
21 FAMILJEDAG Oxledsravinen kl.11 
28 TORGAKTIVITET kl.11-13 

 

   
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   
   

1:1:1:AAA O O ONSDAGENNSDAGENNSDAGEN   varje månad  varje månad  varje månad     

 

 

 

SSS---information nummer 3  2016information nummer 3  2016information nummer 3  2016   

    VVVÅRTÅRTÅRT P P PARTILLARTILLARTILLEEE  

   
Socialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i Partille   

 

ÅÅÅRETSRETSRETS   TALARETALARETALARE   ÄRÄRÄR   
 

OOOLLELLELLE L L LUDVIGSSONUDVIGSSONUDVIGSSON   
Europaparlamentariker 

1:1:AA M MAJAJ  
KKKYRKTORGETYRKTORGETYRKTORGET   

Kl. 10.15   Samling vid Partille Arena 
Kl. 10.30   Avmarsch med Jonsereds musikkår i täten  
Kl. 11.00   Möte på Kyrktorget med tal av Olle Ludvigsson  
                  & Katarina Bosetti Kristoffersson                                  
 

Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet    
 

A-radion sänder från kl. 9.30 på 88.0 Mhz 
 

VVVÄLKOMNAÄLKOMNAÄLKOMNA   
 

Socialdemokraterna och LO i PartilleSocialdemokraterna och LO i Partille  



 

 

 

Våra årsmöten är nu avklarade, kommunens bokslut är  
genomfört och partiernas budgetprocess inför budgetdebatten 
2017 startar nu upp. Det vi alla känner till är att flera delar inom 
Partille Kommun avslutade åter igen sina verksamhetsår med ett  
negativt resultat. Glädjande nog klarade sig utbildningsförvaltningen med att 
komma på plus, men att vård- och omsorg och social- och arbetsförvaltning 
gick minus. För oss socialdemokrater är dessa tre förvaltningar viktiga för 
vår gemensamma välfärd. Partille kommun fortsätter att vara underfinansie-
rad och för den delen ha regionens lägsta kommunalskatt. Vi i Partille har 
råd med att ha en bra och välfinansierad skola, vård och omsorg. Det ska 
bl.a. finnas sommarjobb åt våra ungdomar och det ska finnas hjälp att få om 
du kommit ifrån arbetsmarknaden. Vi är ingen fattig kommun utan en rik 
kommun, då ska vi också leva rikt och inte på en ekonomisk bristnings-
gräns. Uppdatering från budgetgruppens arbete, kommer att ske på våra 
fullmäktigegruppmöten dit alla medlemmar är välkomna. 
 
Nu är det i alla fall vår och snart blir det 1 maj och vårt traditionella  
1 maj-firande på Kyrktorget. Med förhoppning om att det ska bli fint väder, 
så hoppas jag att många kan komma och besöka oss på torget och lyssna 
våra tal och delta i vårt firande. Efteråt finns det givetvis gott om tid åt att 
åka in till Göteborg och fortsätta firandet där. 
 
Veckorna innan första maj, så har vi vår traditionella vårkampanj.  
Då kommer vi synas lite extra ute på gator och torg. Separat information 
kommer ut om detta och du som medlem är givetvis välkommen att hjälpa 
oss. Tveka inte att höra av dig till oss. 

 
Med detta önskar jag er alla en fin start på våren,  

så syns vi på 1 maj om inte tidigare. 
 

Hälsningar 
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 

 

 

 

ÅÅÅRSMÖTETRSMÖTETRSMÖTET 2016 2016 2016   
   

Årsmötet 2016 var välbesökt. Inbjuden gäst var Johan Flanke, journalist på Nytid, 
som pratade om media och socialdemokratin. Inbjuden gäst var också Jan-Åke  

Simonsson som pratade om aktuella regionsfrågor. En arbetsgrupppresenterade 
sin ideskiss till andra arbetsformer än nuvarande organisation med fortsatt  

diskussion om ändrade arbetsformer sker må 25/4. Mötet godkände därefter  
styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse mm.samt, efter viss  

justering, valberedningens förslag till val av olika ledamöterenligt dagordningen. 
 

Avslutningsvis presenterades och godkändes verksamhetsplanen för 2016. 
 

 

Vi Välkomnar alla medlemmar i  
S i Partille till ett medlemsmöte med 

Furulund-Öjersjö S Förening ! 
   

MMMÅNDAGÅNDAGÅNDAG 11 A 11 A 11 APRILPRILPRIL   KLKLKL.18.00.18.00.18.00   
III B B BJÖRNDAMMENSJÖRNDAMMENSJÖRNDAMMENS   

SERVICEHUSSERVICEHUSSERVICEHUS C C CAFETERIAAFETERIAAFETERIA   
   

Tema ”Situation flykting,  
mottagande, asyl mm.” 

 

Vi utlovar intressanta gäster, bl.a.  
Leif Andersson från Migrationsverket. 

 

Under kaffestunden  
testar vi Bokbytarfika. 
Ta med dig en bok till  
mötet och få en annan 

med dig hem.  
En insats för både  

plånbokenoch miljön. 
 

Styrelsen Furulund-Öjersjö 

 

EEEXTRAXTRAXTRA   MEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTE      
MMMÅNDAGÅNDAGÅNDAG 25 A 25 A 25 APRILPRILPRIL   KLKLKL.18.30.18.30.18.30   

HHHÖRSALENÖRSALENÖRSALEN   III K K KULTURUMULTURUMULTURUM   
   

DDDISKUSSIONISKUSSIONISKUSSION: : :    
FÖRENINGARFÖRENINGARFÖRENINGAR   ELLERELLERELLER      

ANDRAANDRAANDRA   ARBETSFORMERARBETSFORMERARBETSFORMER      
   

Välkommen till fortsatt  
diskussion om den idéskiss  

som presenterades på årsmötet 
av en arbetsgrupp om andra  
arbetsformer än nuvarande  

organisation med styrelse och 
lokala föreningar.  

 

Vi ses måndag 25 april kl. 
18.30 i Hörsalen, Kulturum. 

 

För arbetsgruppen, 
Bengt Odeholm 

 

FFFULLMÄKTIGEULLMÄKTIGEULLMÄKTIGE 22/3 22/3 22/3   

Mötet inleddes med en tanke till de som drabbats av terrordådet i Bryssel. 
Fullmäktiges möte blev sedan ovanligt långt med debatt om nytt avtal om 
ensamkommande barn. Sverigedemokraternas yrkande om avslag väckte 

kraftigt motstånd från alla övriga partier med många replikskiften.  
Förslaget röstades igenom, (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Motionerna om dokumentation av skolornas utveckling från 1800-talet samt 
certifiering av idrottsföreningar bifalldes. Kommunens hälsopris delades ut  

till personalen på Kvarnfallsvägens gruppbostad samt till Ulla Alström, 
fritidsledare på Vallhamra fritidsgård. 

Styrelsen, Sekreterare Bengt Odeholm 


