VERKSAMHETSPLANERING
OKTOBER
1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
7 MINGELKVÄLL på AlPetras
10 TORGAKTIVITET kl.11
13 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
17 TORGAKTIVITET kl.11
20 MEDLEMSMÖTE Furulund-Öjersjö
22 FULLMÄKTIGEGRUPPEN
27 KOMMUNFULLMÄKTIGE
31 TORGAKTIVITET kl.11

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

NOVEMBER
1 MANUSSTOPP VP
4 MINGELKVÄLL på AlPetras
5 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp.
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.18
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VETERANERNA TRÄFFAS 1:A TORSDAGEN I MÅNADEN
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

HÖSTKAMPANJEN 5
5--18 OKTOBER

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

S ÄVEDALENS H ÖSTMARKNAD

0707-241898
0709-931199
0736-256824
0767-799956
0706-249645

niclas.ylander@partille.se
eva.carlsson@partille.se
bengt.odeholm@partille.se
dan-olof@homail.com
eva.magnusson@partille.se

0736-534227

soraya.lundberg@partille.se

0705-890153
0730-723092
0766-494211

per-ake.westlund@partille.se
gitte.caous@partille.se
kaisa.nordmark@partille.se

Den första Socialdemokratiska budgeten på 8 år är lagd med
satsningar på skolan, integrationen, bostadsbyggandet, jämställdhet
och våra äldre. För att få ut information om detta har en höstkampanj
pågått under de två första veckorna i oktober i hela riket.
I Partille har vi synts med aktiviteter på Sävedalsdagarna, på Kyrktorget,
vid tåg- och bussplatserna samt delat ut informationsmaterial där vi har
medlemmar och väljare. Det är viktigt att vi markerar att vi inte är ett parti
som endast visar sig var fjärde år. Att vi finnas med i människornas vardag,
både för att lyssna på vad medborgarna har att säga och för att
berätta om hur vi ser på saker och ting. Samtidigt kan vi passa på
att värva nya medlemmar och ha lite kul tillsammans.
Bengt Odeholm,, sekr Ak styrelse

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

VI HAR NY E
E--POST ADRESS TILL EXPEDITIONEN

sap.partille@gmail.com

Ordföranden har ordet...

UTMANINGEN

Hej på er…

”Att fråga en person
vardera om att bli
medlem hos oss”

Jag hoppas verkligen ni haft det bra där ute sen sist.
Det fina höstvädret håller i sig och trevliga partiaktiviteter löser av varandra.
Nu är vi mitt inne i oktober och det går med raska steg mot årets slut.
Förvaltningarna har tyvärr svårt att få ihop sin ekonomi och få budget i
balans till årsslutet. Mest underskott har Vård och Omsorgsförvaltningen
som nu signalerar att drastiska åtgärder är tvungna för att komma tillrätta
med ekonomin. Risken finns då att kvaliteten i verksamheterna blir
försämrad, en utveckling som vi inte vill ha.
Höstkampanjen är nu i sin slutfas. Kampanjen har handlat om
Budgetpropositionen 2016 (BP2016) med inriktning på områdena Skola,
Vård, Klimat och Omsorg.
Tanken från partiet centralt är också att vi ska värva medlemmar under
kampanjen. Värva är för mig något som möjligen ett religiöst samfund
försöker göra vid folks ytterdörrar. Jag är däremot av åsikten att vi ska
erbjuda ett medlemskap i partiet. Bra att veta är också att statistiskt sätt är
tankesättet hos våra väljare uppdelade på följande vis: 1/3 vill bara rösta på
oss, 1/3 kan tänka sig ett ”stödmedlemskap” utan engagemang och krav
samt 1/3 som vill engagera sig och få uppdrag. 5778 st. röstade på
Socialdemokraterna här i Partille i valet 2014 så det borde finnas ett antal
personer inom kommunen som kan tänka sig att bli medlemmar hos oss.
I det politiska läget är det nu tyvärr lite skakigt igen. Det som är mest troligt
är att vi får igenom vår Budgetproposition 2016. Men i och med att
Kristdemokraterna (KD) valt att avbryta Decemberöverenskommelsen, så
innebär det att det politiska läget och den politiska stabilitet vi nyligen hade
är förbi och att Sverigedemokraterna åter igen har en tydlig vågmästarroll i
riksdagen. Mer information om detta kommer fortlöpande på våra
medlemsmöten/träffar och via digitala kanaler.
Varje vecka så mailar vi ut information till er som anmält en e-post adress
till oss. Dessa veckobrev innehåller en påminnelse för kommande
aktiviteter, men även ibland lite dagsaktuell information.
Får du inte dessa veckobrev och vill anmäla in din e-postadress till oss,
så kontaktar du vår expedition.
Vi hörs och syns
Hälsningar
Niclas Ylander
Ordförande Socialdemokraterna Partille

Enklast blir man medlem genom att SMS:a
SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt personnummer till 72456
eller att besöka https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
Finns även speciella talonger på partiexpeditionen som man kan fylla i
och lägga portofritt på brevlådan.

Furulund
Furulund-- Öjersjö socialdemokratiska förening
inbjuder alla medlemmar till möte

TISDAG 20 OKTOBER KL. 18.30
Plats: Björndammens matsal. Tema: Internationellt - Mellanöstern
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!

Partille A
A--radio 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
1:A ONSDAGEN varje månad är det
KVÄLLSMINGEL på AL PETRA`S,
Drop In kl. 19
19--21(Göteborgsvägen 27)

2:A TISDAGEN varje månad är det
FIKAKVÄLLAR på KULTURUM
kl.18 -19.30

Partille 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.

