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

 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 
 
 

JUNI 
 1 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 2 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  9 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
13 VÅRPROMENAD Öjersö-Furulinds S-för 
15 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30-21 

   
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   
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Jag vill börja med att tacka alla som deltog på vårt 1 maj-
firande här i Partille. Ihop med det fina vädret, så fick vi till ett  
toppenfirande tycker jag. Det är vid sådana här tillfällen som vi 
enas och kan känna av varandras gemenskap. Med den drivkraft det för 
med sig, kan vi påverka och utveckla Partille Kommun åt det håll vi vill.  
Så än en gång, tack till alla er som gjorde vårt 1 maj-firande möjligt. 
 

Nu drar det ihop sig till budgetförhandlingarna här i kommunen. I kommun-
fullmäktige i juni, så kommer den stora debatten ske gällande kommunens 
ekonomi år 2017. Vårt förslag bearbetas nu utav en utsedd budgetgrupp 
och kommer att presentera sitt förslag vid något utav fullmäktigegruppens 
möten. Information om detta kommer att komma ut separat. 
 

Vill också passa på och hälsa er alla välkomna på Familjedagen den 21 maj 
i Oxledsravinen. Där kommer det finnas något åt alla personer i alla åldrar 
och möjlighet att prata politik med oss Socialdemokrater. Välkommen. 
 

Till detta vill jag önska alla en fortsatt trevlig vår och inledning på  
sommaren. Hoppas vi nu framöver kommer få lite mer tur med vädret, än 
vad inledningen av våren har varit för oss. 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande Socialdemokraterna Partille 

   OOORDFÖRANDENRDFÖRANDENRDFÖRANDEN   HARHARHAR   ORDETORDETORDET.........   

 
 

Det var ett välbesökt extra medlemsmöte som diskuterade hur Partille 
socialdemokrater ska organisera sitt arbete framöver.  

Ska vi ha andraarbetsformer än de lokalföreningar som finns idag?  
Det blev en givandediskussion om för- och nackdelar med den  

idéskiss som en arbetsgrupp lagt fram.  
 

Arbetsgruppen kommer nu att summera och analysera de synpunkter  
som kom fram på mötet och tillsammans med arbetarkommunens  

styrelsediskutera hur vi arbetar vidare med frågan.  
Eventuella förslag till förändring kommer att diskuteras på  

medlemsmöte till hösten. 
 

Bengt Odeholm 
För arbetsgruppen föreningar eller andra arbetsformer 
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          LO Göteborg och Socialdemokraterna i Partille  
anordnar en familjedag i Oxledsravinen,  

mitt emot Vallhamra Fritidsgård. 
 

Hoppborg, möjlighet att göra egna knappar, poängpromenad mm. 
 

Servering med korv, kaffe och dricka. 
 

Grillningen utförs av  
GHOST TITAN  

BBQ  SHOP 
   

 Varmt välkomna 
både barn och  

vuxna! 

 

Nu bjuder vi in till vår traditionella vårpromenad igen. Alla är välkomna. 
Måndag 13 juni träffas vi kl.18 på den stora parkeringsplatsen vi Kåsjöbadet. Härifrån  

leder en backe (stig) ner under Landvettervägen och vi träffas vid krönet av backen. 
 

Sedan promenerar vi in i skogen och kommer så småningom fram till en rastplats med  
vacker utsikt över sjön Maderna. Här tar vi fikapaus. Sedan går vi vidare förbi  

hundklubben och vandrarhemmet tillbaka där vi började. 
 

Färden kommer att gå över stock och sten även om det är en vandringsled. Det kan vara 
fuktigt på sina ställen så oömma skor rekommenderas. Det kan även vara bra med myggmedel. 

 

Medtag egen matsäckk och ev. sittunderlag. Vid regn ställer vi in! 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Styrelsen 
Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska förening 

För vägbeskrivning ring Ingrid 0707-926065 


