
  Ordföranden har ordet
Hej partivänner!
Då var vi återigen inne i den mörka 
november. Det är skönt att kunna 
tända ljus och kura ihop sig i soffan. 
Tiden går så fort så fort.......
Det är redan dags att motionera till 
partikongressen imars 2013!
13 december är Sista inlämningsdag 

till Arbetarekommunen för att hinna 
behandlas av styrelsen innan den 21 december. 
Dessutom är det dags att  nominera till listorna för 
kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Även till dessa 
listor är det den 21 december som gäller.
Kom alltså ihåg detta viktiga datum 21 december!

Nästa medlemsmöte kommer att vara den 28 
november i Forellens Hus och temat för kvällen 
kommer att vara Trängselskatten. 
Vi gästas av Petter Kjellgren från Trafikkontoret i 
GBG samt av Eva Rosman från Transportstyrelsen . 

!

Vi behöver en ny regering!
Utvecklingen i vårt land är oroande. Klyftorna mellan 
människor växer. Med Tage Danielsson ord så blir ”de 
rika knösarna till affärsinnehavare ännu rikare och 
deras fattiga satar till kunder ännu fattigare”, speciellt 
om personen ifråga råkat ut för sjukdom, arbetslöshet 
eller blivit pensionär.
Nu skulle säkerligen alliansregeringen inte hålla med 
om en sådan beskrivning, eftersom de ”tycker” att 
många fått det bättre med deras politik.
Men faktum kvarstår: Arbetslösheten är hög, och 
ungdomsarbetslösheten är skyhög. Att gå omkring och 
tro att sänkt restaurangmoms, RUT eller sänkta 
arbetsgivaravgifter löser problemet när det bevisligen 
inte gör det är cyniskt. Ett vansinnigt slöseri när det 
finns sätt att lösa problemen.

Nu är åter en ny varselvåg över oss. Många företag 
varslar och fler förväntas förlora sina arbeten. Det är 
NU åtgärderna behövs! Inte sen!. Ju längre regeringen 
väntar desto fler kommer i kläm.
Sverige behöver verkligen arbete och utbildning 
och vi behöver det nu. Vi behöver en ny regering!!! 
I skrivande stund är det 669 dagar kvar till valet 2014!
Vi behöver många nya medlemmar för att fylla 
uppdrag så jag uppmanar nu alla att våga fråga sin 
granne, vän, arbetskamrat osv om de vill bli 
medlemmar i Socialdemokraterna. 

Susanne Arvidsson, Ordförande, Partille Arbetarekommun

Barn och Utbildningsnämndens 
oktobersammanträde.

Nye kommunchefen Robert Wedberg presenterade sig 
och talade om att mycket händer i Partille med många 
tuffa utmaningar. Han vill se sig som en ledare som 
inbjuder övriga chefer i kommunen att dela 
ledarskapet med honom.
Trots att nämnden nyligen fått ett tillskott på 10 
miljoner pekar prognosen för 2012 ändå på minus 4 

miljoner. Orsakerna är flera, men särskilt diskuteras att 
läraravtalet blev dyrare än budgeterat.
Placeringarna av barn i förskoleklass har varit en 
återkommande problematik .Nu slipas det på bättre 
och tydligare information till föräldrarna.Vissa skolor 
är väldigt populära, andra  har svårt att fylla sina 
klasser.  Rektor Anna Gunnervik berättade om 
ett framgångsrikt  arbete att förändra Skulltorpsskolan 
från en "frånvalsskola" till en skola med alltfler nöjda 
elever och föräldrar.

Kaisa Blanc Nordmark, v ordf. i BUN

D E N  S O C I A L -
D E M O K R A T I S K A
F U L L M Ä K T I G E -
G R U P P E N

Våra sammanträden är öppna för arbetarekommunens 
alla medlemmar.
Vi möts vanligen i kommunhuset kl. 18 torsdagen före 
nästa fullmäktigemöte.

Fullmäktigegruppen 18.00:
Kommunfullmäktige 18.30:

6/12 - 11/12.
2013:
24/1-29/1, 21/2-26/2, 21/3-26/3, 
25/4-30/4, 23/5-28/5, 13/6-18/6, 
26/8-1/9, 24/10-29/10, 21/11-27/11, 
12/12-17/12.

Glada pensionärer träffas på 
torsdagar

Vi veteraner träffas första torsdagen i månaden,
kl. 10-12, 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.
Höstens sista veteranträff är
kl. 10 den 6 december.

Vi återkommer med tider för vårens träffar.

    Märta Johansson

LISEBERG 14 december, 18.00
Alla som vill är välkomna att vara med på en 

gemenskapskväll på Liseberg den 14 december.
Vi samlas vid entrén klockan 18.00.

Femkamp, åkturer, lotter, mat eller vad du vill.



Är vinds- och källarförråd fyllda ll bredden? 

Vill du tjäna en slant på a sälja av gamla pry-

lar, kläder, böcker eller annat? 

Hyr e bord! 

Boka bord på: loppis@ninger.se 

Priser:   1 bord 100:- 

  2 bord 150:- 

Är vinds- och källarförråd fyllda ll bredden? 

Vill du tjäna en slant på a sälja av gamla pry-

lar, kläder, böcker eller annat? 

Hyr e bord! 

Boka bord på: loppis@ninger.se 

Priser:   1 bord 100:- 

  2 bord 150:- 
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Julklappar, barnkläder, porslin, 
böcker eller annat skoj?

Café och lotterier

Boka även den 19 januari 2013.

Då blir det 

JULGRANSPLUNDRING

Mer information i nästa nummer.

S O C I A L D E M O K R AT E R N A
Galoppvägen 2A, 433 33  PARTILLE

T: 031-445716   F: 031-441285
M: sap.partille@telia.com

W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Susanne Arvidsson.

M: susanne.arvidsson@partille.se

Vill du vara med och påverka hur vårt 
framtida partiprogram skall se ut? 

Förslaget finns nu ute på remiss och 
programmet finns på partiets hemsida 

www.socialdemokraterna.se.
Som enskild medlem kan du lämna 
synpunkter senast den14 december.

 Vill du diskutera med andra 
medlemmar så är du välkommen till 

partiexpeditionen
tisdagen den 27 november 18.30.

VÅ R T  PA R T I L L E
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Partille Socialdemokratiska Arbetarekommun 

kallar till

MEDLEMSMÖTE
torsdagen den 28 november kl. 18:30.

i FORELLEN lokal GÄDDAN,

Gamla Kronvägen  82

”TRÄNGSELSKATTER”
Eva Rosman från Transportstyrelsen och

Petter Kjellgren från trafikkontoret i Gbg.

berättar om

Västsvenska Paketet

Vi serverar

FRUKT och VATTEN

Insamling till valfonden.

VÄLKOMNA

Arbetarekommunens Styrelse

!
Från Furulund kommer 

information om studiecirkel 
och dörrknackning.

”En hermaneutisk cirkel 
enligt Örebromodellen”.
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