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TACK, 
TACK, 
TACK 

till Er alla som 
möjliggjorde 
detta härliga 
Första Maj- 

firande 2012, 

 

 
I strålande solsken 

gick ca 3 000 
personer i 

demonstrationståget 
mot Götaplatsen, 

där var vi ca 15 000 
som lyssnade bl. a 

på vår 
partiordförande. 

Göteborgs Socialdemokrater i Samverkan 
är en viktig förutsättning för valseger i flera 
kommuner i GR, och att därigenom säkra en 
Socialdemokratisk -majoritet i GR. 
Vi har redan nu en samplanering när det gäller 
 

 bl. a utåtriktade aktiviteter och nya medlemmar.  
Knarrholmen 7-8-9 september är 
GOS-upptakten inför hösten.  

www.socialdemokraterna.se/goteborg 

www.gosvast.se 

 

Vårpromenad  

11 juni klockan 18.00. 
Eva Carlsson leder promenaden i Kåsjöområdet 
Samling på parkeringen vid Åstebo busshållplats där 
spårcentralen för Kåsjön och Prästtjärn också finns. 

 Grova skor eller stövlar är lämpligt eftersom terrängen bitvis kan vara lerig. 
Tag med egen fika. 

Välkomna 
Roy Lundberg 

Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska Förening. 
Ps: Om det regnar ställer vi in promenaden. Ds. 

 

http://www.socialdemokraterna.se/goteborg
http://www.gosvast.se/
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Ordföranden har ordet 

Hej Partivänner 
 
Sedan senaste numret av Vårt Partille har det 
varit Västsvenska Representantskapet, denna 
gång i Lidköping). Denna gång närvarade 
Per-Åke Westlund tillsammans med 
undertecknad.  
Mycket av tiden gick åt att diskutera 
valkretsfrågan som återigen har dykt upp på 
agendan fast denna gång har den högsta 
prioritet. Förhoppningsvis har vi nya 
valkretsindelningar redan valet 2014! Det 
som diskuteras är att i stället för att vara en 
del av en avlång valkrets i Bohuslän, som 
kanske inte alltid har så mycket gemensamt, 
 så är tanken att eventuellt bilda en ny 
valkrets tillsammans med andra 
kranskommuner i Göteborgsregionen.  
Göteborg kommer även i fortsättningen att 
vara en egen valkrets. Återkommer om mer 
information när jag vet mer.   
Våra ombudsmän på Partidistriktskontoret 
har slutat båda två; Inger har gått i pension 
och Moa-Lisa har börjat som 1e 
ombudsman i Göteborg. Skall bli spännande 
att se vilka som tar över som ombudsmän i 
vårt Partidistrikt. 

1a Maj i år var en solskenshistoria både 
bokstavligt och bildligt talat.  
Många var vi som i strålande solsken leddes 
av Jonsereds Musikkår i Partille 
Arbetarekommuns 1a Majtåg. Ca 300 var vi 
som samlades på Kyrktorget för att fira och 
tillsammans sjunga Internationalen.  
Huvudtalare var Anna Johansson 
(partiordförande i Göteborg), inledde och 
höll ett tänkvärt tal. Aylin Fazelian (SSU) 
höll även hon ett engagerat o inspirerande 
tal innan det var dags för Jerry Johansson 
från LO kommittén att hålla sitt tal samt 
avsluta. Därefter bjöds det som vanligt på 
fika i Kommunhuset. Eventuellt kan detta 
ha varit sista gången vi var på Kyrktorget 
och firade på grund av ombyggnationer o.d. 
Vi får väl se hur vi löser det nästa år.  
Även i Göteborg var det jättemånga som 
kantade tågvägen från Järntorget upp till 
Götaplatsen där Stefan Löven höll ett 
lysande tal som fick håret på armarna att resa 
sig.  
Nu är det lätt o roligt att vara 
Socialdemokrat! Det är nu vi skall passa på 
att värva många nya medlemmar att vara 
med i vårt parti.  
Håll med om att det är kul just nu med 
opinionsmätningar!!   
Med dessa ord önskar jag alla en skön 
sommar 
  
Susanne Arvidsson  
Ordförande  
Partille Arbetarekommun 

 

Nominering till Partikongressen 2013 
Vi har nu fått besked om att Bohusläns 
partidistrikt får utse 11 ombud till  
partikongressen 3-7 april 2013 i Göteborg. 
Här kommer lite information om hur det 
skall gå till.  
Distriktsstyrelsen har sedan tidigare beslutat 
att tillämpa två valkretsar vid val av ombud. 

 
Norra Bohuslän, valkrets 1: 5 ombud.  

 
Södra Bohuslän, valkrets 2: 6 ombud.  
I valkretsen ingår Kungälv, Stenungssund, 
Tjörn, Härryda, Mölndal, Öckerö och 
Partille. 

Vi bör nominera en man och en kvinna. 

Nomineringarna skall vara på partidistriktets 
expedition senast den 3 augusti. 
Dina förslag måste vara på 
Partille Arbetarekommuns expedition 
senast den 8 juni. 
Styrelsen förmedlar nomineringen till 
distriktsstyrelsen. 
Valen pågår från den 3 oktober till den 7 
november. Alla valsedelsförsändelser går 
direkt till partidistriktets expedition för 
sammanräkning den 10 december. 

  Susanne 
Motioner till Partikongressen måste vara 
på Partille Arbetarekommuns expedition 
senast den 2 september. 
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Träff för nya medlemmar 
Måndagen den 18 juni kl:18.30 
på Socialdemokraternas Expedition, 
Galoppvägen 2a Partille 
 

Kontakta gärna vår medlemsansvarige: 
 
Thomas Jägebratt 
Mobil: 0704 563929 

 

Från Barn o utbildningsnämndens maj- sammanträde 
  

Två stora viktiga frågor dominerade mötet: 

  

Sammanslagning av barn o utbildningsnämnden 

och gymnasienämnden och så även hithörande 

förvaltningar. Förslaget finns. Argument för och 

emot finns. Kommunchefen Pär Linder skall 

presentera förslaget på ett informationsmöte i 

början på maj. En spännande diskussion väntar! 

  

Föräldrar protesterar mot sina barns 

förskoleklassplaceringar inför hösten. Man har 

inte fått sina önskemål om skola tillgodosett eller 

fått syskon placerade på olika skolor, i något fall 

på tre olika! Sällan har vi politiker blivit så 

"uppvaktade" med mail och telefonsamtal. Här 

finns mycket kvar att diskutera och allt talar för 

att ärendet fortsätter på nämndens 

junisammanträde. 
 Kaisa Blank Nordmark <kaisa.nordmark@telia.com>  

 

Du som är en glad pensionär!!! 

Kom på våra torsdagsträffar. 
I sex års tid har vi S-veteraner träffats första 
torsdagen i månaden, klockan 10-12. 
Vi vill gärna delta i den allmänna samhällsdebatten. 
Vi fikar och 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. 

Vårens sista veterandag är den 7 juni, 
men vi återkommer med nya träffar till hösten. 

 
Trevlig sommar! 
Märta och Leif 

 

Kommande medlemsmöten och aktiviteter: 

Studera kalendariet på sista sidan, så får du en uppfattning om vad som händer under resten av året. 

Vi måste dock reservera oss för att det kan bli en och annan ändring. Kalendern måste uppdateras ibland. 

Ha nu en riktigt skön sommar!

Partille Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse 2012 

 
Arbetsutskott 
Ordförande:  Susanne Arvidsson. 
Kassör:  Eva Magnusson. 
Sekreterare:  Bengt Odeholm. 
Studieorganisatör: Niclas Ylander. 
KS-gr. Ordförande Eva Carlsson. 

Ledamöter 
Bahaddin Ali 
Kaisa Blank Nordmark. 
Thomas Jägebratt. 
Eva Kristensen. 
Gitte Caous. 

 
Leif Andersson. 
Marie Raask. 
Jerry Johansson. 
Per-Åke Westlund. 
Arne Ohlsson. 

 
Fullmäktigegruppen sammanträder vanligtvis 
i kommunhuset kl. 18:00 torsdagen före 
nästkommande fullmäktigemöte. 
 

Vårens sista möte blir den 14 juni och höstens 
första den 23 augusti.  
Arne Ohlsson.           arne.ohlsson@partille.se 

mailto:arne.ohlsson@partille.se
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2012 Verksamhetsplanering   Partille AK 

Datum  Aktivitet Ansvarig  Plats 

Juni    

  7 Veteranmöte 10 -12 Märta/Leif Partiexpeditionen 

14 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

19 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

Augusti    

23 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

28 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen Hörsalen 

September    

  2 Motioner till Partikongressen Susanne Partiexpeditionen 

  4 Styrelsemöte AK Susanne Partiexpeditionen 

    

7-8-9 Upptakt. Obs. ny tid GOS Knarrholmen 

  8 Lördagsaktivitet   Kyrktorget 

15 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

22 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

24 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS-rummet 

25 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

27 Medlemsmöte inför Partikongressen   

29 Sävedalsdagarna  Sävedalen 

Oktober    

  2 Styrelsemöte  Susanne Partiexpeditionen 

    

  4 Medlemsmöte    

  6 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

11 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

13 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

16 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

20 Partilördag  Folkets Hus 

27 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

30 Styrelsemöte  Susanne Partiexpeditonen 

November    

    

10 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

15 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

17 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

18 Medlemsmöte (Julmöte)   

20 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

24 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

28 Medlemsmöte   

December    

  1 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

    

  6 Gruppmöte Fullmäktigegruppen Arne KS rummet 

  7 Styrelsemöte Susanne Kaisa 

  8 Lördagsaktivitet  Kyrktorget 

11 Kommunfullmäktige Arne Sessionssalen 

Arbetarekommunen  planerar två möten per termin exkl. 1:a maj 
Föreningarna planerar minst ett möte per termin exkl. årsmöte.  


