
 

 

 

VVVERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERINGERKSAMHETSPLANERING  

                 Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE , T: 031- 44 57 16 
M: sap.partille@gmail.com W: www.partille.sap.se 

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se 

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille

 
SEPTEMBER 
 1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 7 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
12-25 HÖSTKAMPANJ 
22 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
24 SÄVEDALENS MARKNAD kl.10.30-13 
27 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
OKTOBER 
 3 MEDLEMSMÖTE Öjersjö-Furulund kl.18 
 5 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
 6 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
11 FIKAKVÄLL kl.18 på Kulturum 
20 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
25 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
29 TORGAKTIVITET kl.11 
 

NOVEMBER 
  2 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
17 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
22 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
26 TORGAKTIVITET kl.11 
 
DECEMBER 
  1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  7 MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
  8 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
13 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 

   
KKKVÄLLSMINGELVÄLLSMINGELVÄLLSMINGEL      

påpåpå    AAALLL   PPPETRAETRAETRÀ`̀SSS,  
Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   

(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)(Göteborgsvägen 27)  

VälkomnaVälkomnaVälkomna   
   

1:1:1:AAA  OOONSDAGENNSDAGENNSDAGEN  varje månad  varje månad  varje månad    

   

2:2:2:AAA   TTTISDAGENISDAGENISDAGEN        
varje månad  varje månad  varje månad     

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR      
påpåpå      KKKULTURUMULTURUMULTURUM         

   

kl.18 kl.18 kl.18 ---19.3019.3019.30   
   

Välkomna att diskutera och Välkomna att diskutera och Välkomna att diskutera och    
samtala om aktuella ämnen.samtala om aktuella ämnen.samtala om aktuella ämnen.   

Närradiosändningar / FM 88.0:  
Sändningstider är 14:30-16:00 på lördagar  

med repris på torsdagar 16:30-18:00 

Partille APartille APartille A---radio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i etern   
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IIINVIGNINGENNVIGNINGENNVIGNINGEN      
PPPARTILLEARTILLEARTILLE   AAARENARENARENA   

201620162016   

MMMÅNGAÅNGAÅNGA   DUKTIGADUKTIGADUKTIGA      
FÖRENINGARFÖRENINGARFÖRENINGAR  VISADEVISADEVISADE  UPPUPPUPP      

VADVADVAD   DOMDOMDOM  GÖRGÖRGÖR   



 

 

 

Hej 
När jag skriver detta så sitter jag på ett tåg mot Borlänge för en 
anställningsintervju. Mitt nuvarande lokförarjobb lider nämligen 
mot sitt slut, då företaget jag är anställd hos, inte riktigt haft papperna i  
ordning gent emot Transportstyrelsen. 
Tankarna som slagit mig denna morgon, är att omvärlden och dess inövade 
mönster, väldigt lätt kan bytas ut mot organiserat kaos och stora  
utmaningar. Precis som vårt Sverige fick ändras radikalt p.g.a. en kris och 
som vårt parti behövde ta beslut som ingen trodde var möjligt i förra valet. 
Det vi gemensamt bär med oss är vår solidaritet och ömhet inför vårt  
uppbyggda välfärdssystem som vi har i Sverige. Ibland vill man göra så 
mycket mer än vad som är möjligt för stunden, men det är väl just den  
tanken, som för oss tillsammans till den starka gemenskap vi ändå har  
tillsammans. 
 

Om jag minns tillbaka till min uppväxt i Sävedalen, så hade jag en 
klasskamrat som bodde i ett hus som fick rivas till förmån för en  
spårvagnsförbindelse mellan Östra Sjukhuset och in i Sävedalen. Efter att 
detta hus revs, så har det bara varit ett grönt stråk genom hela Sävedalen 
fram till Puketorp och spårvagnen har lyst med sin frånvaro. En annan sak 
jag kommer ihåg diskussionen kring Finngösavägen och Finngösaravinen, 
som upprörde väldigt många känslor. 
Idag räknas spårvagn som ett färdmedel för korta resor, p.g.a. sin  
långsamma snitthastighet, vilket gör att ingen längre är intresserad av att 
trafikera Sävedalen med spårvagn. Till detta har det också tagits fram ett 
exempel på en parkväg mellan Puketorp och Göteborgsvägen, för att möta 
den ökade trafik som råder efter utbyggnaden av bl.a. Oxled. Detta är bara 
några exempel som kommer tas med i den nya översiktsplanen för Partille 
Kommun. Den 19/9 kl. 18.30 i Hörsalen-Kulturum, så kommer vi att få en 
genomgång av förslaget och det kommer att finnas möjlighet för alla att 
tycka till om planerna i kommunen. Så hjärtligt välkommen till vårt  
medlemsmöte måndagen den 19/9. 
 

Jag vill också påminna er om att vi kommer att vara med på lördagen vid 
Sävedalens Höstmarknad den 24/9. Då kommer vi stå utanför Restaurang 
Al Petra mitt emot Triumfglasscafét i Sävedalen.  
Välkommen att hälsa på oss från kl. 11.00 
 

Tills nästa gång får ni ha det så bra 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande, Socialdemokraterna Partille 

   OOORDFÖRANDENRDFÖRANDENRDFÖRANDEN   HARHARHAR   ORDETORDETORDET.........   

 

 

 

ÖVERSYN ÖVERSYN ÖVERSYN INREINREINRE   ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION   MEDMEDMED   FÖRENINGARFÖRENINGARFÖRENINGAR   
 

Den grupp som arbetat med arbetarkommunens inre organisation,  dvs. ska nuvarande  
organisation med lokalföreningar finnas kvar eller finns det andra sätt att organisera det 
politiska arbetet i Partille, är klar med sitt uppdrag och kommer redovisa två alternativ.  

Förslaget kommer att presenteras på AK styrelsemöte 10 nov för  
att sedan diskuteras och beslutas på ett extra medlemsmöte 28 nov.  

Kallelse med förslagsalternativen kommer att skickas ut  
inför medlemsmötet.  

MEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTE   
VAD VAD VAD HÄNDERHÄNDERHÄNDER   III  PARTILLE C PARTILLE C PARTILLE C –––   FRÅNFRÅNFRÅN   ROSTIGTROSTIGTROSTIGT   TILLTILLTILL   ROSTFRITTROSTFRITTROSTFRITT  

 

MÅNDAG 3 MÅNDAG 3 MÅNDAG 3 OKTOBEROKTOBEROKTOBER   KLKLKL.18.18.18   
 

Vi träffas kl. 18.00 vid den ”Hängande trädgården” vid Partille Port. Promenerar därifrån i 
riktning mot Partille centrum. Reflekterar över de förändringar som skett och de som ska 
komma till. Rubriken för mötet har vi hämtat från våra nya landmärken i rondellerna. En 

rostig symbol vid slottet ska symbolisera det gamla och den rostfria står för det nya.  
Vi avslutar med en fikastund på partiexpeditionen.  

Mer information kommer på vår sida på Facebook och i mail.  
Hjärtligt välkomna! Mötet är öppet för alla medlemmar i Partille. 

 
 

Mvh Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska förening 

 

MEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTE  
MÅNDAG 19 MÅNDAG 19 MÅNDAG 19 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER  KLKLKL.18.30.18.30.18.30  

HÖRSALEN KULTURUMHÖRSALEN KULTURUMHÖRSALEN KULTURUM   
   

Detta medlemsmöte kommer att behandla Partilles kommande översiktsplan.  
Den plan där alla idéer och tankar om kommunens utveckling presenteras.  
Under mötet kommer vi också att uppmärksamma 3 partikamrater för deras  

gedigna tid inom rörelsen. 
Välkommen 

PARTIKONGRESSENPARTIKONGRESSENPARTIKONGRESSEN   
   

Val av ombud till partikongressen 2017 
Alla medlemmar har rätt att nominera ombud till partikongressen 8-12 april 2017.  

Namnförslag ska inlämnas senast 9 okt via 2 mail, dels till sap.partille@gmail.com, dels till 
kaisa.nordmark@telia.com. Namnförslagen kommer därefter senast 16 okt lämnas till  

partidistriktet.  
Motioner till partikongressen 8-12 april 2017 

Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till partikongressen 8-12 april 2017.  
Motionsstopp är 12 okt kl. 24.00. Kan inlämnas skriftligt via post eller via 

sap.partille@gmail.com. Inkomna motioner kommer sedan att behandlas på AK styrelse 13 
okt samt på fullmäktigegruppen/medlemsmötet 20 okt.  




