
 

 

OKTOBER 
1 Kommunfullmäktige 
2 Veteranernaträff på Exp. 
2 Fikakväll på Kulturum 
7 Fikakväll på Kulturum 
7 MINGELKVÄLL på Al Petras 
14 Fikakväll på Kulturum 
18 Sävedalsloppet 
21 Fikakväll på Kulturum 
23 Medlemsmöte-Fullmäktigegruppen kl.18 
28 Fikakväll på Kulturum 

SEPTEMBER 
25 Medlemsmöte-Fullmäktigegruppen kl.18 
27 Höstmarknad Sävedalen 

VERKSAMHETSPLANERING 

 

Telefonlista. Partille Arbetarkommuns Styrelse 
 

Ordförande:    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 
 
 

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 
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Ordföranden har ordet 
Hej på er alla. 
 

Nu är valrörelsen över och på något sätt så 
känns det lite tomt, medan det samtidigt 
känns skönt att vardagens rutiner börjar hit-
ta tillbaka in i livet. 
Det politiska läget i Sverige är svårt och 
Stefan Löfven har en tuff uppgift framöver. 
Lika märkligt läge som det råder på riksnivå, lika märkligt är det 
här i Partille. Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att det 
blir en stabil majoritet här i Partille kommun och att Sverigede-
mokraterna inte kommer att inta någon bytande vågmästarroll. 

För övrigt så vill jag tacka alla som valt att lägga ner sin själ och sin fritid på 
allt partiarbete nu under valrörelsen. Förvisso gick vi inte fram med något 
nytt mandat, men vi behöll ställningarna och detta bör vi anse som mycket 
bra. Historiskt när Socialdemokraterna i Göteborg gör ett dåligt val så drar 
det ner resultatet även för kranskommunerna. Även i detta val så stämmer 
detta men med ett undantag av Partille Kommun. Så åter igen, ett stort tack 
till alla som hjälpt till i valrörelsen. 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande 
Socialdemokraterna Partille 

   
   

Det blev så lyckat Det blev så lyckat Det blev så lyckat    
så vi kör en gång tillså vi kör en gång tillså vi kör en gång till   

 Kvällsmingel  Kvällsmingel  Kvällsmingel    
Tisdag 7 Oktober Tisdag 7 Oktober Tisdag 7 Oktober    

Drop In kl. 19.00Drop In kl. 19.00Drop In kl. 19.00---21.00 21.00 21.00 på  
 
 
 
 

(Göteborgsvägen 27 i Sävedalen) 
   

Enklare mat/tilltugg  
serveras för 80 kr 

(Dryck till självkostnadspris.) 

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

Visst hänger du Visst hänger du Visst hänger du 
med påmed påmed på   

Lördag denLördag denLördag den   
18 oktober ?18 oktober ?18 oktober ?   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

Partille Socialdemokratiska Partille Socialdemokratiska Partille Socialdemokratiska    
FullmäktigegruppFullmäktigegruppFullmäktigegrupp  

 

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. 

Fikakvällar Fikakvällar Fikakvällar på KulturumKulturumKulturum      
tisdagar kl. 17.00-18.30 

Vi hoppas på många trevliga diskussioner. 
Välkommen 

 

Pensionärer träffas  
första torsdagen i månaden 

 

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

 

 

Undersökning - Valet 
 

I detta nummer så kommer vi att bifoga en undersökning som vi skulle bli  
tacksamma för om ni kunde fylla i. Det tar en kort stund och ditt svar är  

värdefullt för oss och för kommande valrörelser. Det kommer även att finnas en 
digital version av denna undersökning, där ni som har anmält e-mail till oss, 
kommer att få denna. Var vänlig att enbart fylla i en utav utvärderingarna.  

//Valledningen 

Nominering till Partikongress 2015. 
 

Nu har du möjlighet att nominera ombud till Partikongressen 2015.  
Nomineringar skall vara hos arbetarkommunen senast 15/10.  

Dessa nomineringar kommer sedan att behandlas på  
medlemsmötet/fullmäktigegrupp den 23/10 kl. 18.00  

i KS-rummet i Kommunhuset. 


