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Välkommen 
 till möte med 

 Partille Arbetarekommun  

den 29 september 2011. Klockan 18:30 
 i 

Ordenshuset i Jonsered. 
 
 

Stellan Tengrot 
Inspirerar oss till ett spännande samtal om  

”Tillväxt till döds.”  
Han har också skrivit en bok med samma titel 

 
Välkommen till ”Fika och go gemenskap” 

 
Styrelsen.
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Ordföranden har ordet 

Hej Partivänner 
Hoppas alla har haft en skön sommar. 
Nu är politiken igång igen och det känns skönt . Vi 
socialdemokrater kan ju glädja oss åt att Moderaterna 
med Lars-Inge Stomberg i spetsen anammat vårt 
förslag om barnomsorg som är öppet även på 
kvällar. Det har tagit tid men till slut har även de 
insett att det är S som sitter inne med de goda 
förslagen ☺ 
Det har varit en sammankomst annordnad av GoS 
väst gänget som gick av stapeln 9-11 september på 
Knarrholmen. Detta var ett trevligt arrangemang 
som drog mycket partifolk . Partille AK hade bokat 
16 platser för övernattning och dessa fylldes .  Många 
passade också på att åka fram och tillbaka över 
dagen.  En del av deltagarna som höll i programmet 
var Annelie Hultén, Carin Jämtin, Karl-Petter 
Thorwaldsson , Anna Johansson mfl. Många 
intressanta diskussioner fördes och det mesta 
spelades in av A-radion. Går att lyssna på om man 
går in på länken på hemsidan och klickar sig framåt.  
Våra kamrater från vår vänort  i Serbien har varit på 
besök och passade på att besöka Knarrholmen under 
lördagen. Uppskattades mycket.  
Sävedalsdagarna är under uppsegling och i år 
kommer Socialdemokraterna att vara ute på plats 
under lördagen.  Så många som möjligt av våra 
förtroendevalda uppmanas att ta på den röda jackan 
och deltaga.  
Vid pennan 
Susanne Arvidsson 

Ordförande Partille AK 
 
SERBIENPROJEKTET 
 
Vi har en insamling till 
Serbienprojektet där vi bidrar till 
inköp av en buss som skall 
användas till ett boende för 
funktionshindrade. 
Pg-konto 62 37 56-4. 
Märk talongen: "Serbienprojektet".  
Senast den 29 oktober!  

 

Serbienprojektet  
”Återigen har vi haft gäster från Serbien i vårt 
projekt med Demokratiska Partiet i Serbien. Dom 
har varit hos oss 8-11 september och har tagit del av 
olika frågor som intresserat just de personer som 
kom denna gång. Denna gång kom 4 personer varav 
3 var med för första gången. Det innebar att vi har 
diskuterat facklig/politisk samverkan med 
Kommunal Väst och även varit på studiebesök på en 
förskola. Eftersom flera av deltagarna har studerat på 
universitet så hade vi även information kring hur 
våra universitet/högskolor är uppbyggda. Vi kunde 
gör studiebesök både på pedagogen och på 
Chalmers. Den stora upplevelsen blev dock att vi 
kunde vara med på aktiviteterna på Knarrholmen. 
För våra kamrater var detta en fantastisk möjlighet 
att knyta kontakter med personer inom 
arbetarrörelsen och framförallt SSU. Dom fick 
tillfälle att diskutera samverkan mellan Sverige och 
Serbien med den nyvalde SSU-ordföranden Gabriel 
Wikström och det var mycket givande.  
  
En av deltagarna, Jasmina Turudic, är ansvarig för ett 
dagcenter i Pozervac och där har man stort behov av 
en bil för att kunna transportera barnen till olika 
aktiviteter. AK:s styrelse har beslutat att bidra till 
denna bil och Eva Kristensen kunde i samband med 
möte med Svensk/Serbiska vänskapsföreningen 
överlämna AK:s gåva. Samtidigt kunde vi berätta att 
vi avser att göra insamling i samband med 
kommande aktiviteter i vår arbetarekommun. 
Eftersom ytterligare organisationer kunde bidra med 
pengar vid mötet kunde Jasmina åka hem till Serbien 
med 10 400 kr. Jasmina framför ett stort tack till bl a 
arbetarekommunen för den insats som har gjorts. 
  
Förmodligen kommer Serbien att ha val i april 2012 
och vid nästa tillfälle som vi åker till Serbien kommer 
detta val att vara huvudpunkt för seminariet som vi 
kommer att arrangera. 
  
Avslutningsvis kan jag framföra den stora 
tillfredsställelse man har med att vi kan vara med och 
utveckla det demokratiska arbetet inom deras parti 
och därmed för hela Serbien. Man tycker att man 
tagit ett litet steg och vill gärna fortsätta vårt 
samarbete.”   
 
Hälsningar  
Evert Svenningsson 



Nummer 4 S-information september 2011 
 

3 

 

6 personer behövs till 
Sävedalsdagen 24 sept  
 
Vid Sävedalsdagen 24 september har vi en av våra 
höstaktiviteter. Tanken är att vi delar ut information, 
kommunicerar med folk och gör allmän PR för (S). 
 Vi behöver vara 4 st per pass, sammanlagt 8 
personer, så att vi kan gå två och två. Kaisa 
Nordmark och jag kommer att bemanna varsitt pass. 
Det behövs således ytterligare 6 personer som kan ta 
pass på 2,5 timme.  
 
Datum, och tid: 24 september mellan kl. 10.00 – 
15.00 på Göteborgsvägen, Sävedalen. 
Pass 1: det behövs 4 personer  mellan kl. 10.00 – 
12.30 
Pass 2: det behövs 4 personer  mellan kl. 12.30 – 
15.00  
 
Vilka har möjlighet att ta pass 1 mellan kl. 10.00-
12.30 ? Vilka har möjlighet att ta pass 2 mellan kl. 
12.30-15.00? 
 
Anmäl er till mig snarast möjligt via mail eller mobil 
0709-931096.. 
 

Hälsningar Bengt Odeholm. 
 

Du som är en glad pensionär 
!!! 

Kom på våra torsdagsträffar. 
 
I fem års tid har vi S-veteraner träffats första 
torsdagen i månaden, mellan klockan 10 – 11.30. 
För att vi gått i pension slutar vi ju inte tänka, utan 
vill gärna deltaga i den allmänna samhällsdebatten. 
Vi diskuterar såväl kommunalpolitik som inrikes- 
och utrikespolitik. 
Vi har inga formaliteter med protokoll o dylikt utan 
fri debatt. 
Vi brukar vara mellan 12 – 15 personer, men det 
finns plats för fler. 
 

Höstens veterandagar: 
6 oktober, 3 november, 1 december. 

 
Välkommen! 

Märta och Leif 

 

Unga Örnar i Partille!! 
 
Vi är mycket glada för att Unga Örnar  nu har fått en 
styrelse i Partille, det har varit på vår önskelista länge, 
och vi hälsar dem varmt välkomna. 
De har redan startat en grupp med Unga Örnar i 
Partille. Om någon är intresserad av verksamheten 
eller att hjälpa till på något sätt så kontakta gärna 
Ulrika Persson. Hon har telefonnummer 
0739704025.  
Unga Örnar planerar en öppen aktivitet vid Oluff 
Nilssons Väg till våren och en i Oxled till hösten 
2012. På dessa arrangemang bör vi ställa upp och 
hjälpa till. Vi återkommer med datum.  

Eva Carlsson 

 
Besök din arbetarekommun! 
Vill du läsa senaste numret av Tiden, Ny Tid eller 
någon av alla de böcker som finns i 
Arbetarekommunens bibliotek eller prata politik i 
allmänhet över en kopp kaffe? 
Ta då chansen att komma till expeditionen på 
Galoppvägen 2 i centrala Partille. 
Vi har öppet på helgfri måndag mellan klockan 17:00 
och 19:00. 

Hjärtligt välkommen! 
 

VIKTIGT MEDDELANDE!  
Du vet väl om att du kan få all 
information från Partille 
Arbetarekommun via E-post. 
Anmäl din E-postadress till: 
eva.magnusson@partille.se  
AK:s styrelse: 
Susanne Arvidsson, ordf. 0739-258769 
Eva Magnusson, kassör 0706-249645 
Bengt Odeholm sekr 0709-931096 
Leif Andersson,. 0730-598668 
Niclas Ylander, studieorg. 0707-241898 
Eva Carlsson, v ordf. 0709-931199 
Arne Ohlsson 0709-931285 
Jerry Johansson 0704-820919 
Kaisa Blank Nordmark 0766-494211 
Bahaddin Ali  0762-691600 
Marie Raask  0706-732530 
Thomas Jägebratt 0704-563929 
Eva Kristensén 0708-833659  
Per-Åke Westlund 0705-890153 
Sven Cerwall  0700-465081
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Socialdemokraternas i 
Partille fullmäktigegrupp  
Ordinarie: 
Eva Carlsson, Arne Ohlsson, Susanne Arvidsson, 
Jan-Erik Hansson, Eva Magnusson, Bahaddin Ali, 
Kaisa Blank Nordmark, Jerry Johansson, 
Marie Raask, Märta Johansson. Jan Norberg, 
Birgitte Caous och Per-Åke Westlund.  
Ersättare: 
Zehaie Keleta, Soraya Zarza Lundberg, 
Leif Andersson, Ann Panzar, Bengt Odeholm, 
Linda Davidsson och Jan Nilsson. 
 
Fullmäktigegruppen sammanträder vanligtvis 
i kommunhuset kl. 18:00 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte.  
Arbetarekommunens medlemmar är välkomna 
till fullmäktigegruppens möten. Det är här  vi 
diskuterar viktiga frågor som rör Partilles 
utveckling i skarpt läge. 
 
Sammanträdesdagar hösten 2011: 
Gruppen kl. 18:00 den 
25/8, 22/9, 13/10, 17/11 och 8/12. 
Fullmäktige 18:30 den 
30/8, 27/9, 18/10, 22/11 och 13/12. 
Arne Ohlsson 
arne.ohlsson@partille.se 
 
Litet Kalendarium 
 
29/9 AK-möte  18:30 
4/10 Styrelsen  18:00 
20/10 Datastudier  18:00 
2/11 Skrivarstudier 18:00 
7/11 AK-möte  18:30 
8/11 Styrelsen  18:00 
12/11 Distr. Höstmöte. 
2/12 Styrelsen  18:00 

14/12 AK-möte 18:30 
  

Studier 
 
Hej alla! 
Nu kommer det två utbildningstillfällen i Sosserian 
och Motionsskrivning. Det är bra om så många 
som möjligt går dessa utbildningar. 
 
Den 20/10 kl. 18.00 kommer det att vara en 
studiecirkel angående Sosserian med plats i 
Datasalen - Kommunhuset  
Denna cirkel är till för att vi ska hitta vårt sätt 
att arbeta med Sosserian samt komma åt 
medlemsuppgifter och material i det dagliga 
arbetet. 
Den som är inbjuden för att hålla i det 
är Dennis Jeryd. Dennis är oppositionsledare i 
Lerum och tidigare erfarenhet, har han jobbat 
med IT och datautveckling. 
Anmälan sker till mig på niclas.ylander@gmail.com eller 
telefon 0707-241898 innan 17/10.  
(Begränsat antal platser.) 
------------------------------------------------------ 
Den 2/11 kl. 18.00 kommer det att vara en 
studiecirkel angående Motionsskrivning med plats 
på Partiexpeditionen 
Denna cirkel är i mina ögon obligatorisk för en 
politikers arbete. Vi måste komma igång med 
motionsskrivning i kommunen. En som är bra på 
detta är Kaj Johansson från Mölndal. Statistiskt är 
Kaj den som lyckats bäst med att få igenom sina 
motioner i Bohuslän. Han är också den som är 
inbjuden för att hålla i cirkeln denna kväll. 
Anmälan sker till mig på niclas.ylander@gmail.com eller 
telefon 0707-241898 innan 31/10 
 Niclas Ylander 
Studieansvarig 
Socialdemokraterna Partille 
0707-241898 
niclas.ylander@gmail.com            

Motioner 
till distriktskongressen kommer att behandlas på arbetarekommunens möte den 14 dec. 
Styrelsen måste ha dessa för beredning senast den 28 nov.  

Nominering 
till distriktskongressen skall vara Styrelsen tillhanda 28 nov. 
 
 


