
 

 

 

 

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 

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 
JULI 
AUGUSTI 
27 FULLMÄKTIGEGRUPPEN 
SEPTEMBER 
 1  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 1  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
 2  MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
 8  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
12 FAMILJEDAG 
15 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
22 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
24 FULLMÄKTIGEGRUPPEN 
29 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
29 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 

   

   

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 5   2015information nummer 5   2015information nummer 5   2015   

    VVVÅRTÅRTÅRT P P PARTILLARTILLARTILLEEE  

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 

I ett vackert vårväder samlades ca 150 personer för att fira arbetarrörelsens och 
socialdemokraternas högtidsdag 1:a maj. Huvudtalare var Kenneth G Forslund 

ordförande i utrikesutskottet och ordförande i Bohusläns partidistrikt.  
Från LO talade Mia Erliden Durys och Daniel Kristoffersson.  

1 MAJ 1 MAJ 1 MAJ    
201520152015   



 

 

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

Kort information från nämnder och styrelser... 

   
   

Avslutning på vårens Avslutning på vårens Avslutning på vårens    
KvällsmingelKvällsmingelKvällsmingel    

   

Onsdagen 3 Juni  Onsdagen 3 Juni  Onsdagen 3 Juni     
Drop In Drop In Drop In kl.19kl.19kl.19---212121   

   

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

 
 

Välkomna Välkomna Välkomna till till till    
Göteborgsvägen 27, SävedalenGöteborgsvägen 27, SävedalenGöteborgsvägen 27, Sävedalen   

Flera av kommunens nämnder och förvaltningar redovisar ett ekonomiskt 
underskott i sin budget redan i början av året. Ekonomin är på flera håll  
ansträngd och det behövs åtgärder för att komma i ekonomisk balans igen. 
 
Det finns en oro för arbetsmiljön i skolan. Flera rektorer har slutat vilket  
orsakar problem i det dagliga arbetet. Rekrytering av nya rektorer pågår. 

Hej på er! 
 

Våren är här och detta innebär inte enbart trädgårdsarbete 
och pollenallergi, utan även behandling av vårbudgeten i 
kommunfullmäktige. Vi tagit fram en budget där vi på ett tydligt sätt  
försöker belysa att ekonomin i kommunen inte går ihop. Det behöver 
skjutas till pengar åt Vård och Omsorgsnämnden men även till  
Utbildningsnämnden. Partille Kommun är en välbärgad och välmående 
kommun, då ska vi också ha den kvalité vi förtjänar och är stolta över 
inom kommunen. Vi ska inte ha verksamheter där personalen sliter 
halvt ihjäl sig, medan tiden åt brukarna blir allt mindre samtidigt som det 
svävar ett ständigt ekonomiskt besparingskrav på enheterna ute i  
kommunen. 
l 
Den 30/5 kommer vi att genomföra en familjedag i Oxledsravinen ihop 
med LO-kommittén. Dit är alla välkomna att ha en trevlig stund med 
mängder av trevliga aktiviteter och givetvis lite fika och varmkorv. 
 

Vi hörs och syns    
Hälsningar Niclas Ylander 

 

 

 

Du kommer väl på vårens sistaDu kommer väl på vårens sistaDu kommer väl på vårens sista   
FIKAKVÄLL FIKAKVÄLL FIKAKVÄLL    

Tisdagen 26 maj kl.18Tisdagen 26 maj kl.18Tisdagen 26 maj kl.18---19.30 19.30 19.30    
påpåpå Kulturum Kulturum Kulturum   

   

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

   

Partille APartille APartille A---radio ärradio ärradio är   
Socialdemokraternas röst i eternSocialdemokraternas röst i eternSocialdemokraternas röst i etern   

Närradiosändningar / FM 88.0:  
Sändningstider är  

14:30-16:00 på lördagar  
med repris på  

torsdagar 16:30-18:00 

   
   
   

LO och Socialdemokraterna bjuder in till LO och Socialdemokraterna bjuder in till LO och Socialdemokraterna bjuder in till    
FAMILJEDAG I OXLEDSRAVINEN FAMILJEDAG I OXLEDSRAVINEN FAMILJEDAG I OXLEDSRAVINEN    

Lördagen 30 maj kl. 11Lördagen 30 maj kl. 11Lördagen 30 maj kl. 11---131313   
   

Hoppborg & Ansiktsmålning för barnen (gratis)Hoppborg & Ansiktsmålning för barnen (gratis)Hoppborg & Ansiktsmålning för barnen (gratis)   
Vi bjuder på korv med bröd och kaffeVi bjuder på korv med bröd och kaffeVi bjuder på korv med bröd och kaffe   

   
Kom och träffa lokalpolitiker och Facket Kom och träffa lokalpolitiker och Facket Kom och träffa lokalpolitiker och Facket    

   

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

Lite bilder från Lite bilder från Lite bilder från VÅRKAMPANJENVÅRKAMPANJENVÅRKAMPANJEN   
”Framtiden börjar i skolan””Framtiden börjar i skolan””Framtiden börjar i skolan”   

 

Årets Vårkampanj har haft skolan som tema.  
 

Alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning  
och förutsättningar för att klara den.  

 

Utbildning har alltid varit en klassisk fråga för  
Socialdemokraterna och är nyckeln till människors frihet  

och till en gynnsam ekonomisk utveckling. 


