VERKSAMHETSPLANERING
DECEMBER
1 Studiecirkel Exp.
2 FIKAKVÄLL på Kulturum
2 Mingelkväll på Al Petra´s
4 Veteranträff på Exp.
8 Medlemsmöte
9 FIKAKVÄLL på Kulturum
10 Studiecirkel Exp.
11 Medlemsmöte-Valanalys
11 Öppet Möte– Fullmäktigegruppen
14 Glöggkväll Sävedalens folketshus
16 FIKAKVÄLL på Kulturum

JANUARI
08 VETERANTRÄFFpå Exp
10 POLITIK på Blå Tåget
11 MANUSSTOPP Vårt Partille
13 FIKAKVÄLL på Kulturum
14 MINGELKVÄLL på AlPetras
18 JULGRANSPLUNDRING
20 FIKAKVÄLL på Kulturum
27 FIKAKVÄLL på Kulturum
29 MEDLEMSMÖTE-EXTRAVAL

Partille Socialdemokratiska Fullmäktigegrupp
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.
Telefonlista. Partille Arbetarkommuns Styrelse
Ordförande: Niclas Ylander
Sekreterare: Bengt Odeholm
Kassör:
Eva Magnusson
Studieansvarig:
Soraya Zarza Lundberg
Fackligpolitisk:
Per-Åke Westlund
Ledamot:
Eva Carlsson
Ledamot:
Arne Ohlsson
Ledamot:
Gitte Caous
Ledamot:
Kaisa Nordmark

0707-241898
0709-931096
0706-249645

niclas.ylander@partille.se
bengt.odeholm@partille.se
eva.magnusson@partille.se

0736-534227

soraya.lundberg@partille.se

0705-890153
0709-931199
0709-931285
0730-723092
0766-494211

per-ake.westlund@partille.se
eva.carlsson@partille.se
arne.ohlsson@partille.se
gitte.caous@partille.se
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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God Jul &
Gott Nytt År
Ordföranden har ordet...
Hej alle sammans!
År 2014 är ett så kallat ”Supervalår” eftersom vi både haft val till EUparlamentet samt till Riksdag, Landsting och Kommun. Detta är ett år för
oss att minnas på olika vis men tror nog att det som ligger er närmast i
minnet, är att det troligen utlyses ett extraval den 29/12, som då kommer
att äga rum den 22/3 -2015.
Att utlysa ett extraval är en taktisk manöver från vår partistyrelse och vår
stadsminister, där man under resans gång anser sig blivit utspelad av
Allianspartierna och att ett extraval var det enda tänkbara.
Vi kommer under januari månad att informera er mer om hur denna extra valrörelse kommer att gå till. Resan till Stockholm den 10-11/1 kommer vi att se lite som en valupptakt, så har du inte redan bokat, så passa
på nu innan platserna tar slut. Den 29/1 kommer vi att genomföra ett
medlemsmöte dit alla är välkomna. Mötet kommer behandla frågor och
svar kring detta extraval, samt hur planen är för valarbetet.
Fram tills nästa år och en bit in i januari, så vill jag och Arbetarekommunstyrelsen tacka er alla för ett trevligt år 2014, med många mycket
bra socialdemokratiska aktiviteter, trevliga möten i alla dess former och
inte minst många trevliga skratt. Nu tar vi alla en välförtjänt paus och
firar jul- & nyår med nära och kära och med detta så önskar vi er från
Arbetarekommunstyrelsen God Jul & Gott Nytt År
Niclas Ylander
Ordförande Socialdemokraterna Partille

Året och mandatperioden går mot sitt slut. Vi kan konstatera
att vi under året fått gehör för minst två av våra viktiga frågor
– Mer pengar till utbildningsnämnden och fria resor för pensionärer.
Nu fortsätter vi att driva de frågor vi gick till val på i år.
De nya nämnderna börjar sitt arbete efter årsskiftet och det är i
dessa som vi kommer att lägga fram de flesta av våra förslag.
En aktuell fråga är vägen mellan väg 40 och E 20. Trafikverket
har presenterat sitt förslag och vi i kommunen har yttrat oss.
Här finns mycket åsikter och tankar bland framför allt Öjersjöborna.
Vi kommer nog att få anledning att diskutera ett antal väg- och
järnvägsfrågor under kommande år.

Kvällsmingel på

Tisdagen
13 januari
startar vi igen med våra

Fikakvällar
Ons. 14 januari
Drop In kl. 19
19--21

Välkomna

kl.

på Kulturum
18
18--19.30 NY TID!!!

Välkomna

Till våren kommer förslaget till ny Översiktsplan för Partille att ställas
ut. Då hoppas vi att många vill vara med och diskutera och tycka till
och skriva ett yttrande från oss Socialdemokrater.
Det lokala arbetet är viktigt men än viktigare är det att vi klarar hem
valet i mars så att vi får en stark Socialdemokratisk ledning i
landet. Det ger så mycket bättre förutsättningar för oss
som arbetar lokalt.
Önskar er alla en God Jul !
Eva Carlsson

Politik på Blå Tåget 10
10--11 januari 2015
I samarbete med Blå Tåget anordnar Socialdemokraterna i Partille en resa till Stockholm.
Vi har en egen chartrad vagn och kan njuta av underhållningen i Pianovagnen
och mat från den omtalade Restaurangvagnen.
I Stockholm kommer vi bl.a. besöka riksdagshuset och få en guidad visning
och få se vart våra riksdagsmän och kvinnor utför sina uppdrag.
Vi samlas på Göteborgs Central 10 jan. kl. 07.45 och är åter i Göteborg 11 jan. kl.19.50
Pris för detta är 1750kr/ person och då ingår: Sittplats i egen vagn, frukost i
restaurangvagn och på Hotell Stureplan, del i dubbelrum på Hotell Stureplan,
middag i Restaurangvagnen inkl. Alkoholfri dryck
OBS!
Som medlem i
Partille betalar du
endast 900 kr

Bokning sker till:
niclas.ylander@partille.se
0707‐241898

Motioner till partikongressen 2015
Motioner till partikongressen skickas till partiexpeditionen
i Partille med adress sap.partille@telia.com.
Därefter skickas den vidare till rätt mottagare.

