VERKSAMHETSPLANERING
AUGUSTI
12 Valarbetarutbildning
18 Valarbetarutbildning
23 TORGAKTIVITET kl.11-14
26 FIKAKVÄLL på Kulturum
28 Medlemsmöte-Fullmäktigegruppen kl.18
29 TORGAKTIVITET kl.16-18
30 TORGAKTIVITET kl.11-14
31 TORGAKTIVITET kl.11-14

SEPTEMBER
02 FIKAKVÄLL på Kulturum
04 VETERANERNA kl.10-11.30
05 TORGAKTIVITET kl.16-18
06 TORGAKTIVITET kl. 11-14
07 TORGAKTIVITET kl.11-14
09 FIKAKVÄLL på Kulturum
09 MINGELKVÄLL på Al Petra’s
12 TORGAKTIVITET kl.15-18
13 TORGAKTIVITET kl.11-14
13 TÄLTAKTIVITET kl.15-17
14 VAL riksdag, kommun, landsting
25 Medlemsmöte-Fullmäktigegruppen kl.18

Telefonlista. Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande:
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Ordföranden har ordet
Hej alla!
Nu är vi mitt inne i valrörelsen då tidningar
och TV fylls av skillnaden mellan de olika
partierna. Vår socialdemokratiska politik är
just den vi ska gå ut och förklara för alla. För ett Socialdemokratiskt styre i Sverige, i Regionen och i Partille kommun, kommer
göra stora skillnader inom bl.a. jobb, skola, vård och välfärd.
Den stora utmaning för att få ett Socialdemokratiskt styre är att
förklara vår politik till så många som möjligt. För att kunna göra
detta, så behövs vi alla utefter vår egna förmåga.

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

Nu får vi alla hjälpas åt att flytta fram våra positioner och se till att
Sverige blir styrt av en Socialdemokratisk regering.

Ledamot:

Gitte Caous

0730-723092

gitte.caous@partille.se

Hälsningar Niclas Ylander

Ledamot:

Kaisa Nordmark

0766-494211

kaisa.nordmark@partille.se

Ordförande Socialdemokraterna Partille

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

Allt behövs göras från att vara med på valaktiviteter dag ut och
dag in, till att prata med en granne eller kamrat om vikten av rösta
för ett Socialdemokratiskt styrt Sverige
Det finns de personer i detta land, som kan tänka sig ett blå-brunt
styre. Ett sådant styre med individualism och främlingsfientlighet
som ideologier, är inget jag vill se och förutsätter att ni tycker det
samma.

Fikakvällar
startar igen 26
med plats på

augusti

Kulturum

tisdagar kl. 17.00-18.30

FÖRTIDSRÖSTNING
VALBYRÅ
Förtidsrösta och Valbyrå 27/8
27/8--13/9 2014

Vi hoppas på många trevliga diskussioner.
.

Allum

Kulturum

Parallellvägen 1

Gamla Kronvägen 56

Vi veteraner träffas första torsdagen i månaden kl. 10-11.30

Mån-Fre kl.10.00-20.00

27/8-29/8 kl.10.00-18.00

Torsdagen 4 september är det dags igen

Lör-Sön kl.10.00-18.00

Mån-Fre kl.10.00-20.00

Välkommen

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.

Välkomna

Lör-Sön kl.11.00-16.00

Valbyrå Socialdemokratena Partille
ÖPPET:
Mån-Fre kl.15.00-18.30
Lör-Sön kl.11.00-14.00

Galoppvägen 2A
Telefon 031-44 57 16
E-post. sap.partille@telia.com

Välkommen på Kvällsmingel

Tisdag 9 september kl. 19.00
19.00--21.00 på

Välkommen till en

Familjedag
Lördag 13/9 kl.11.00
kl.11.00--17.00
på Oluff Nilssonsväg

i Sävedalen

Välkomna
Partille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp
Välkommen till våra möten. 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.
Vi möts i Kommunhuset kl.18 torsdagen före nästkommande fullmäktigemöte.

Vi bjuder på
korv med bröd, kaffe, saft
Aktiviteter för barnen
Give Aways
Musik m.m.
Har du också möjlighet
att hjälpa till i valarbetet ?
Kontakta vår exp.
Telefon 031-44 57 16
Mail: sap.partille@telia.com

