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Hej!

Vill börja med att förmedla den glädje kyrkovalet i Partille 
resulterade i. Vi gick fram 2 st mandat och detta är en otroligt 
bra ökning. Som resultatet blev så är Socialdemokraternas 
nomineringsgrupp till Kyrkofullmäktige den enskilt störst 

grupp i Partille. Vill med detta rikta ett stort tack till samtliga som varit med och 
varit delaktiga i Kyrkovalet på ett eller annat sätt.

Nyligen genomfördes ett medlemsmöte angående bostadspolitiken i Partille. 
Mycket sunda och friska åsikter diskuterades på mötet. Intresseanmälan till en 
bostadspolitisk grupp inom Socialdemokraterna togs upp och förhoppningsvis så 
startar denna grupp inom kort. Detta är en grupp som ska jobba med 
bostadspolitiska frågor och ge oss alla en bra grund inför valrörelsen år 2014.
På mötet tog vi också och gick igenom nomineringarna till Riksdag och Region. 
Dessa listor är nu skickade till valberedningen i partidistriktet. Fastställandet utav 
listorna kommer att ske på distriktskongressen våren 2014.

Så tills nästa gång vi hörs och syns, får ni ha det så bra.

Niclas Ylander, Ordförande
Socialdemokraterna Partille

Ordföranden har ordet

Medlemsmöte
8	  oktober,	  kl:18.30

i	  Sävedalens	  Folkets	  Hus

”Ny	  strategi	  för	  ökad	  
Jämlikhet”	  

Medverkan	  av	  stadssekreterare
Anders	  	  Nilsson

från	  Göteborg

Fika

Välkomna
ParDlle	  Arbetarekommunens	  styrelse.

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 
M: sap.partille@telia.com

W: www.partille.sap.se
Ansvarig utgivare: Niclas Ylander.

M: niclas.ylander@partille.se

Socialdemokrater på 
Facebook:

Öppen: www.facebook.com/
socialdemokraternapartille 

Grupper: 
www.facebook.com/groups/

161013820657104/

Från Utbildningsnämndens augusti-sammanträde.
Hösten inleddes genom en heldag med  olika inslag från nämndens digra 
ansvarsområde. Det handlade om förskola, grundskola,särskola, vuxenutbildning, 
sfi, Porthälla gymnasium mm mm.
 Dagen inleddes av Annika Lilja som doktorerat genom en avhandling om 
”förtroendefulla realtioner mellan lärare och elev”. Hon betonade vikten av att 
läraren ser sina elever, bryr sig om sina elever och tar till sig elevernas upplevda 
verklighet. Med bra relationer till eleverna når läraren respekt och framgång i sin 
undervisning. Bara ämneskunskaper hos läraren räcker inte . Annika kommer  nu 
att  i Partille sprida sina värdefulla kunskaper om skolans vardagsarbete.
 Nämndens ekonomi  diskuterades också med ett förväntat underskott   för 2013 
på över 14 miljoner.
Över alla partigränser betonades att detta inte får utgöra ett hot mot Porthälla 
gymnasiet. Med små elevkullar i regionen  har många gymnasier likt Porhälla nu 
tuffa år. En rad åtgärder planeras bland elever o föräldrar i Partille för att  sprida 
bilden av  ett spännande, ombyggt Porthälla mitt i det framtidens Partille som nu 
växer fram.
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Verksamhetsplanering

oktober.  Tema: Bostäderoktober.  Tema: Bostäderoktober.  Tema: Bostäderoktober.  Tema: Bostäder
1 18.30 Kommunfullmäktige

2 18.00 Studiecirkel expeditionen

3 10.00 Veteranträff expeditionen

7-20 Kampanjveckor

8 18.30 Medlemsmöte Folkets Hus

17 18.30 Styrelsemöte expeditionen

24 18:00 Fullmäktigegrupp

26 Lördagsaktivitet

29 18.30 Kommunfullmäktige

30 18.00 Studiecirkel expeditionen

november.  Tema: Arbetenovember.  Tema: Arbetenovember.  Tema: Arbetenovember.  Tema: Arbete
6 18.00 Studiecirkel expeditionen

7 10.00 Veteranträff expeditionen

12 18.30 Styrelsemöte expeditionen

13 18:00 Studiecirkel expeditionen

21 18:00 Fullmäktigegrupp

27 18.30 Kommunfullmäktige

30 Lördagsaktivitet

december.  Tema: Arbetedecember.  Tema: Arbetedecember.  Tema: Arbetedecember.  Tema: Arbete
5 10.00 Veteranträff expeditionen

12 18.00 Fullmäktigegrupp

14 Lördagsaktivitet

17 18.30 Kommunfullmäktige

Studera med din Arbetarekommun
Under hösten 2013 viker vi fyra onsdagar till temat:

Vad är socialdemokrati?
Ingvar Carlssons och Ann-Marie Lindgrens bok, 
med just denna titel, är underlag för våra studier.

Hej alla partivänner!
Jag vill meddela att vi har haft vår första 

studiecirkel och på deltagarnas begäran har 
vi ändrat datumen på de kommande 

träffarna. 
De ny tiderna är onsdagar kl. 18:00

2 oktober, 30 oktober och 13 november
Jämlikhet

Den 20/11 ägnar vi studierna till detta viktiga tema 
utifrån någon lämplig bok  i ämnet.

Soraya Sarza Lundberg.  Studieansvarig.

Pensionärerna träffas på torsdagar
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.

5/9, 3/10, 7/11 och 5/12.
kl:

10 - 11.30
    Märta Johansson

Den Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen 
möts i kommunhuset kl. 18 torsd. före nästa 
fullmäktigemöte.
Fullmäktigegruppen 18.00: Kommunfullmäktige 18.30:
26/9-1/10, 24/10-29/10, 21/11-27/11, 12/12-17/12.

Arne Ohlsson, gruppledare.

Vi drar igång med en dörrknackning i Mellby
den 14 oktober.

Vi träffas kl 17.30 på exp för en kort genomgång och 
knackar mellan kl 18.00-19.30
Anmälan om deltagande till 

christina.holmquist@hotmail.com
Vi behöver anmälan är för att veta hur många hushåll 
vi klarar på en kväll Mvh Niclas Ylander

Öppet möte om pensionssystemet
förr till nu och i framtiden.
Kunskapen om pensionerna är viktig.

Hur kom det till och hur förändras det? 
Vi får mycket frågor av väljare på gator o torg.

Kurt Kvarnström
Riksdagsledamot från Dalarna, som arbetar med 

pensionsfrågor i Socialförsäkringsutskottet.

Tid 9 oktober, kl 14-16 och 18.00-20
Fregatten Stenungsund

Vi bjuder på fika!
Anmäl dig på:

www.facebook.com/events/160947837436000/ 
eller: Sara Björnson sara.bjornson@bohuslan.sap.se
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