
 

 

 

 

VERKSAMHETSPLANERING 

 

 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       0709-931096      bengt.odeholm@partille.se 

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@telia.com W: www.partille.sap.se 

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se 

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

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 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. 
11 MEDLEMSMÖTE kl. 18 Jonsered/Partille 
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. 
 8 VÅRUTFLYKT kl.18 
11 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
17 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.16 

   

   

Partille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille Socialdemokratiska FullmäktigegruppPartille 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. Välkommen till våra möten. Välkommen till våra möten.    

 

 

SSS---information nummer 4,  2015information nummer 4,  2015information nummer 4,  2015   

    VVVÅRTÅRTÅRT P P PARTILLARTILLARTILLEEE  

Årets talare ärÅrets talare ärÅrets talare är   

Kenneth G ForslundKenneth G ForslundKenneth G Forslund   
Riksdagsledamot 

Ordförande  
Utrikesutskottet 

KyrktorgetKyrktorgetKyrktorget   

 Kl. 10.15   Samling vid Skulltorpsskolan 
 Kl. 10.30   Avmarsch med Jonsereds musikkår i täten  
 Kl. 11.00   Möte på Kyrktorget med tal av Kenneth G Forslund,  
          Mia Erliden-Durys &  Daniel Kristoffersson. 
 

Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet  
 

A-radion sänder från kl. 9.30 på 88.0 Mhz 
 

VälkomnaVälkomnaVälkomna   
 

Socialdemokraterna och LO i PartilleSocialdemokraterna och LO i PartilleSocialdemokraterna och LO i Partille   
 
 

För hjälp med transport till Skulltorpsskolan  
samlas vi vid Partiexpeditionen, Galoppvägen 2A  kl.10.00 

1 MAJ 20151 MAJ 20151 MAJ 2015   



 

 

 Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet... Ordföranden har ordet...   

Medlemsmöte  Medlemsmöte  Medlemsmöte  Måndag 11 maj klockan 18.00.  
 

Partille växer, men vad vill vi att det ska växa till? Hur vill vi att Partille ska se ut  
framöver? Vill vi att vår kommun ska ha en särskild nisch, och vilken i så fall? Vill vi 
profilera oss som en miljökommun, kulturkommun eller kanske idrottskommun? 

 

Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening bjuder in dig till ett  
medlemsmöte då vi diskuterar just denna typ av frågor. Som gäst kommer  
vi att ha Jörgen Hermansson som är chef för Samhällsbyggnadskontoret  

och han kommer bland annat att prata om våra  
förväntningar och visioner för Partille. 

 

Mötet inleds med att vi behandlar partidistriktets remiss  
angående kommande distriktsindelning. 

 

Vi ses i sessionssalen i kommunhuset, Gamla Kronvägen 34, den 11 maj klockan 18.00.  
Vi bjuder på fika!                    Välkomna ! 

Våren är här på riktigt och sommaren står för dörren.  
Vårkampanjen är fullt igång på gator och torg medan arbetarnas  
största dag 1 maj snart är här. I slutet av maj så kommer vi också  
att genomföra en familjedag ihop med LO-kommittén här i Partille.  
Mer information om detta kommer senare. 
 

De stora politiska utmaningarna för Partille just nu är inom Vård och  
Omsorg samt inom Utbildning. Dessa två enheter inom kommunen dras med 
stora underskott och detta måste rättas till. Under juni månad så kommer vi att 
lägga en vårbudget i kommunfullmäktige. I denna vårbudget måste vi påvisa en 
riktningsändring för bl.a. dessa två nämnder. Partille växer och mycket tid, kraft 
och god planering krävs för att en kommun ska växa på ett bra sätt och matcha 
med den kvalité vi valt att ha på våra verksamheter. Vi vill ha en god välfärd med 
hög kvalité som är till för alla invånare i Partille Kommun. 

 

För att fördjupa dig mer i utmaningarna i  
hur Partille växer, så kom gärna på vårt 

medlemsmöte den 11/5. 
 

För övrigt önskar jag er alla några riktigt  
trevliga dagar tills vi syns på 1 MAJ 

 

Hälsningar Niclas Ylander,  
Ordförande,  

Socialdemokraterna Partille 
VVVÅRKAMPANJÅRKAMPANJÅRKAMPANJ      

”Framtiden börjar i skolan””Framtiden börjar i skolan””Framtiden börjar i skolan”   

Kyrktorget 18/4Kyrktorget 18/4Kyrktorget 18/4   

 

 

Kort information från nämnder och styrelser... 

1:A Onsdagen varje månad1:A Onsdagen varje månad1:A Onsdagen varje månad   
Kvällsmingel Kvällsmingel Kvällsmingel påpåpå 

   
   
   
   

(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)   

Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   
   

Enklare mat/tilltugg serveras för 80 krEnklare mat/tilltugg serveras för 80 krEnklare mat/tilltugg serveras för 80 kr   
(Dryck till självkostnadspris)(Dryck till självkostnadspris)(Dryck till självkostnadspris) 

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

   Välkommen på våraVälkommen på våraVälkommen på våra   
FIKAKVÄLLARFIKAKVÄLLARFIKAKVÄLLAR   

påpåpå Kulturum Kulturum Kulturum   
Tisdagar kl.18 Tisdagar kl.18 Tisdagar kl.18 ---19.3019.3019.30   

   

   

Ni vet väl om Ni vet väl om Ni vet väl om    
att vi sänder att vi sänder att vi sänder    

AAA---radion radion radion    
genom Partille genom Partille genom Partille    

Närradiosändningar 
 / FM 88.0:  

Sändningstider är  
14:30-16:00 på lördagar  

med repris på  
torsdagar 16:30-18:00 

Kultur och fritid: Besök har gjorts på den nya idrotts- och konsertarenan. En bom 
skall sättas upp till översta avsatsen på Kåsjöns hopptorn.  
 

Bygg- och miljönämnden: Många tunga ärenden med därtill hörande överklagan-
den. 20/4 beviljas bygglov för generationsparken.  
 

Utbildningsnämnden: Fler antal sökande till gymnasiet. Ansökningar har inkommit 
om att öppna ny friskola på grundskolenivå och på gymnasienivå. 
 

KSAU: (S) motion om skolelevers besök på Universéum är på väg för beslut och ser 
ut att bli positivt behandlad. Riktlinjer för kommunfullmäktiges partier om hur partistödet 
får användas är under utarbetande. Lillbussens vara eller inte vara är åter uppe för 
diskussion. Det är för få passagerare på turerna. Om bussen tas bort måste man på 
något sätt lösa frågan om kyrkogårdsbesöken till Kvastekulla. 
 

Regionen: Den valanalys som har gjorts visar att vi måste bli mycket bättre på att pra-
ta om sjukvårdsfrågor. Regionens (S)-politiker har antagit en temaplattform för sitt op-
positionsarbete, kallat Jämlik hälsa. 
 

Arbetarekommunen: Vårkampanjen pågår med dörrknackning och torgaktiviteter. 
1:a Majtalare i Partille blir i år vår distriktsordförande, Kenneth G Forslund,  
riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet. 

VÅRPROMENADVÅRPROMENADVÅRPROMENAD      
Hjärtligt välkomna till årets vårpromenad med picknick vid Kåsjöns badplats. 

Måndag 8 juni kl 18.00 Måndag 8 juni kl 18.00 Måndag 8 juni kl 18.00 – vi samlas vid kiosken på badplatsen.  
Först tar vi en liten promenad och därefter samlas vi för gemensam fika.  
Vi ordnar kaffe/te/saft. Ni tar med det ni vill äta. Ta gärna gitarr eller annat  

musikinstrument. Vi fixar sånghäften – ”den lilla röda”. 
Väl mött! 

Furulund–Öjersjö Socialdemokratiska förening 


