
 

 

 

 

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 

SEPTEMBER 
 1  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 2  MINGELKVÄLL på AlPetras kl.19-21 
 3 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 8  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
10 MEDLEMSMÖTE Jonsered-Partille 
24 MEDLEMSMÖTE/  
     FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18 
26 TORGAKTIVITET 
29 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

OKTOBER 
 1  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
7   MINGELKVÄLL på AlPetras 
13 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
21 MEDLEMSMÖTE Furulund-Öjersjö 
22 FULLMÄKTIGEGRUPPEN 

27 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
29 TORGAKTIVITET kl.11 
31 TORGAKTIVITET kl.11 
 

NOVEMBER 
 4  MINGELKVÄLL på AlPetras 
 5  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
12 FULLMÄKTIGEGRUPPEN 
17 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
28 TORGAKTIVITET 
 

DECEMBER 
 2  MINGELKVÄLL på AlPetras 
 3  VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
 8  FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18 
14 FULLMÄKTIGEGRUPPEN 
15  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

   
   

Partille APartille APartille A---radio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i eternradio är Socialdemokraternas röst i etern   
Närradiosändningar / FM 88.0:  

Sändningstider är 14:30-16:00 på lördagar  
med repris på torsdagar 16:30-18:00 

 

 

SSS---information nummer 7,  2015information nummer 7,  2015information nummer 7,  2015   

    VVVÅRTÅRTÅRT P P PARTILLARTILLARTILLEEE  

Sävedalens SSävedalens SSävedalens S---förening tackar förening tackar förening tackar    
för en mycket trevlig "Kickför en mycket trevlig "Kickför en mycket trevlig "Kick---Off"! Off"! Off"!    

 

Vädret var på vår sida och vi njöt av god mat,  
trevliga samtal och intressanta diskussioner.  

 

Efter ett klurigt fråge-quiz, kunde vi dessutom  
fastställa att våra medlemmar är väl pålästa  
och redo för att dra igång verksamhetsåret  

efter sommaren! 

KKKICKICKICK---OOOFFFFFF   16 A16 A16 AUGUSTIUGUSTIUGUSTI   



 

 

 

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

1:1:1:AAA O O ONSDAGENNSDAGENNSDAGEN      
varje månad är detvarje månad är detvarje månad är det   
KKKVÄLLSMINGELVÄLLSMINGELVÄLLSMINGEL   påpåpå 

   
   
   

(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)(Göteborgsvägen 27, Sävedalen)   

Drop In kl. 19Drop In kl. 19Drop In kl. 19---212121   

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

VälkomnaVälkomnaVälkomna   

 

Semestrar och andra ledigheter är förbi och vardagen installerar 
sig varsamt i alla hem igen. Detta sker även om inte alla haft så 
många soltimmar att se tillbaka på. 
 

Till hösten hör också till att en presentation av budgeten inför nästa år  
kommer att genomföras. Som ni kanske redan nu har märkt, så har vissa 
delar ur vår budget släppts i olika etapper. Budgeten kommer dock att  
släppas i sin helhet, den 21/9. 
 

Under hösten kommer vi också att genomföra ett antal olika aktiviteter.  
Vi kommer självklart att befinna oss på plats i Sävedalen under  
Sävedalsdagarna. Under lördagen den 26/9 är ni välkomna att besöka  
oss utanför Triumfglass i Sävedalen. 
 

Mellan den 5-18 oktober kommer vi att genomföra en höstkampanj i partiet. 
Under denna period så kommer vi att genomföra ett större antal aktiviteter i 
partiet. Ni som har lust och tid med att hjälpa till, kan anmäla ert intresse till 
vår partiexpedition. Ett program om de olika aktiviteterna och hur man kan 
anmäla sig, kommer inom kort att komma ut via e-post inom kort. 
 

Vi hörs och syns 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander, Ordförande Socialdemokraterna Partille 

2:2:2:AAA T T TISDAGENISDAGENISDAGEN      varje månad varje månad varje månad    
   

är alla Välkomna till våra är alla Välkomna till våra är alla Välkomna till våra    

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR   
påpåpå   KKKULTURUMULTURUMULTURUM            
kl.18 kl.18 kl.18 ---19.3019.3019.30   

Vi ser fram emot många trevliga Vi ser fram emot många trevliga Vi ser fram emot många trevliga 
och givande diskussioner och givande diskussioner och givande diskussioner    

på månadens tema.på månadens tema.på månadens tema.   

VVVETERANERNAETERANERNAETERANERNA   TRÄFFASTRÄFFASTRÄFFAS 1: 1: 1:AAA   TORSDAGENTORSDAGENTORSDAGEN   III   MÅNADENMÅNADENMÅNADEN   
 

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. 
Vi träffas i Socialdemokraternas lokal, Galoppvägen 2A.        Välkomna 

 

 

FurulundFurulundFurulund--- Öjersjö socialdemokratiska förening  Öjersjö socialdemokratiska förening  Öjersjö socialdemokratiska förening    
inbjuder alla medlemmar till möte inbjuder alla medlemmar till möte inbjuder alla medlemmar till möte    
TTTISDAGISDAGISDAG 20  20  20 OKTOBEROKTOBEROKTOBER   KLKLKL. 18.30. 18.30. 18.30   

 

Plats:Plats:Plats:   Björndammens matsal. Tema:Tema:Tema:   Internationellt - Mellanöstern 
 
 

 Gästtalare:  Gästtalare:  Gästtalare: Shadiye Heydari riksdagsledamot, ersättare i  
 utrikesutskottet och arbetande ersättare i utrikesutskottet.  
    

 Hon kommer att behandla internationella frågor kring  
 Mellanöstern, såsom fredsförhandlingarna i Turkiet,  
 IS, flyktingsituationen. 

 

Det kommer att bli ett spännande möte med ytterst aktuella frågor 
och med en riktigt intressant gäst med stor kunskap om ämnet. 

 

Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!   

   

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.  

   

MedlemsMedlemsMedlemsmöte möte möte ---   1 ÅR MED NY REGERING1 ÅR MED NY REGERING1 ÅR MED NY REGERING   
Torsdagen 24 september Kl. 18Torsdagen 24 september Kl. 18Torsdagen 24 september Kl. 18---19.3019.3019.30   

KS KS KS --- Rummet, Kommunhuset Rummet, Kommunhuset Rummet, Kommunhuset   
   

Det har varit ett intensivt år för den nya röd-gröna regeringen.  
Opinionssiffrorna har åkt upp och ner för vänster- och alliansblocket och 

med ett SD som ökar. På medlemsmötet redovisas vad som hänt  
under det sista året sett ur ett socialdemokratiskt perspektiv  

och hur det påverkat oss här i Partille.   

 

NNNÄMNDEMÄNÄMNDEMÄNÄMNDEMÄN 

Organisationen och upplägget för nämndemän kommer att ändras 
fr.o.m. år 2016. Detta är ett steg i att nämndemannaorganisationen 
inte vill ha uppdraget som nämndeman kopplat med övriga politiska 
uppdrag. Således kommer alla nämndemannauppdrag att utses 1 år 

efter valen till kommun-, region- och riksdag. 
 

På fullmäktigegruppens möte den 24/9, kommer detta ärende att behandlas.  


