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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 
20 NOMINERINGSSTOPP KYRKOFULLMÄKTIGE 
22 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30  
26 TORGAKTIVITET kl.11 
28 MEDLEMSMÖTE Hörsalen kl.18.30 

 

DECEMBER 
  1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  6 JULPYSSEL på Exp. kl.18- 
  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   
   

FFFIKAKVÄLLIKAKVÄLLIKAKVÄLL   11/10 201611/10 201611/10 2016   

 

 

      

   



 

 

 

Hej 
 
Nu händer det mycket saker internt i partiet.  
Nyss har alla medlemmar haft möjlighet att nominerat ombud till  
Partikongressen och nu  framöver kan vi nominera personer till  
kyrkofullmäktige.  
Parallellt med detta så ska alla medlemmar få rösta på sina kandidater till 
partikongressen. All info om hur man kan rösta, kommer inom kort hem i 
brevlådan till alla medlemmar.  
 
Det som är på gång framöver är att planeringen för alla aktiviteter och  
möten för år 2017, snart är klart och kommer att presenteras på ett  
medlemsmöte framöver. Sammantaget kommer det att läggas fokus på  
utåtriktade aktiviteter och en del nygamla nyheter dyker upp i modern form.  
 
Lokalt kommer vi snart att ha en ny hemsida, där alla kan hämta material, få 
kontaktinformation till de lokala s-politikerna samt se en sammanställd lista 
på alla motioner och interpellationer sedan några år tillbaka. Nomineringar, 
motionsinlämning och bokning av vårt mötesrum kommer också att ske  
digitalt genom vår hemsida framöver.  
Har du själv några tips och idéer till hemsidan, så är du välkommen att  
lämna dom till oss.  
 
Denna gången blev det lite info om det interna arbetet och vad som är på 
gång. Tills nästa gång, så får ni alla ha det så bra.  
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande 
Socialdemokraterna Partille 

      

 

NOMINERA NOMINERA NOMINERA TILLTILLTILL   VÅRVÅRVÅR   NOMINERINGSGRUPPNOMINERINGSGRUPPNOMINERINGSGRUPP      
TILLTILLTILL   KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE      

 

Nu kan du nominera dina kandidater till kyrkofullmäktige. Kandidaten måste 
vara medlem i Svenska Kyrkan och i Socialdemokraterna Partille  

samt vara tillfrågad och tacka ja till nomineringen.  
 

Samtliga nomineringar skall skickas till  
nominera@spartille.se innan den 20/11.  

 

 

   

VVVALALAL   AVAVAV   OMBUDOMBUDOMBUD   TILLTILLTILL   PPPARTIKONGRESSENARTIKONGRESSENARTIKONGRESSEN      
 

Inom kort kommer information hem till alla medlemmar  
om hur man kan rösta på kandidaterna till Partikongressen.

 

All röstning sker digitalt och om ni behöver hjälp med detta,  
så kommer vi hålla öppet partiexpeditionen  

den 10/11 och 22/11 mellan kl. 18.00-19.00. VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN   

 

   

MEDLEMSMÖTE MEDLEMSMÖTE MEDLEMSMÖTE ---   ÖVERSYN ÖVERSYN ÖVERSYN INREINREINRE   ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION  MEDMEDMED   FÖRENINGAFÖRENINGAFÖRENINGARRR   
   

MÅNDAG 28 NOVEMBER MÅNDAG 28 NOVEMBER MÅNDAG 28 NOVEMBER    
KLKLKL.18.30 HÖRSALEN KULTURUM.18.30 HÖRSALEN KULTURUM.18.30 HÖRSALEN KULTURUM   

 
 

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 detta extra medlemsmöte 28 nov.  

 

Kallelse med förslagsalternativen kommer att skickas ut  

inför medlemsmötet.      VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN 

   

TTTAGEAGEAGE   EEERLANDERSRLANDERSRLANDERS   HHHEDERSMEDALJEDERSMEDALJEDERSMEDALJ   
 

 

 

På medlemsmötet  
19 september utdelades  

Tage Erlanders hedersmedalj till  
Håkan Killius, Hjördis Örnhov  

och Märta Johanson  
för deras stora engagemang för  
Socialdemokraterna i Partille.  
Medaljen ges till medlem som 

under minst 30 år varit  
förtroendevald eller företrätt  

partiet i olika samhälleliga organ.  




