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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 
12 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21 
12 MEDLEMSMÖTE KS-rummet kl.18 
13 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
 
 

JANUARI 
 4  MINGELKVÄLL på Al Petras kl.19-21 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum 
15 JULGRANSPLUNDRING 
28 TORGAKTIVITET  

   
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   
   

JJJULPYSSELULPYSSELULPYSSEL   MEDMEDMED   GLÖGGGLÖGGGLÖGG   
TTTISDAGISDAGISDAG   6 D6 D6 DECEMBERECEMBERECEMBER   KLKLKL.18.18.18   

PÅPÅPÅ   PPPARTIEXPEDITIONENARTIEXPEDITIONENARTIEXPEDITIONEN   
   

Vi inbjuder till en rolig workshop, visar hur du kan 
göra roliga julkort och fina presentpåsar. 

Vi tar med allt material! 
Vill du inte pyssla så kom förbi en stund ändå! 

 

Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska förening 
genom Ingrid och Kaisa 

 

 

      

  
MEDLEMSMÖTE MEDLEMSMÖTE MEDLEMSMÖTE    

ÖVERSYN  ÖVERSYN  ÖVERSYN  INREINREINRE      ORGANISATIONORGANISATIONORGANISATION      MEDMEDMED      FÖRENINGAFÖRENINGAFÖRENINGARRR   
   

MÅNDAG 28 NOVEMBER MÅNDAG 28 NOVEMBER MÅNDAG 28 NOVEMBER    
KLKLKL.18.30 .18.30 .18.30   

HÖRSALEN KULTURUMHÖRSALEN KULTURUMHÖRSALEN 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 presenterades på AK:s styrelsemöte  
10 november, för att sedan diskuteras och beslutas  

på detta extra medlemsmöte 28 nov.  
 
 
 

Kallelse med förslagsalternativen skickas ut  
inför medlemsmötet.   

     

VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN 

   
Socialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i PartilleSocialdemokraterna i Partille   



 

 

 

Hej 
 
Det är verkligen en förunderlig värld vi lever i.  
Att Donald Trump skulle blir USAs president, va för mig lika troligt att 
Jimmy Åkesson skulle hamna i riksdagen.  
Tyvärr har detta skett och extrema åsikter verkar locka en stor del av 
folket. Ska vi ge upp hoppet på folk och alla människors lika villkor? 
Självklart ska vi inte det.  
Förmodligen har vi missat att förmedla fördelarna med att vara  
tillsammans och dra nytta av varandras styrkor. Det solidariska  
samhället är något vi bör fokusera på i kommande torgmöten och  
valrörelser.  
Att belysa och bemöta fördomarna kommer att vara a och o. Påvisa 
fördelarna med exempelvis de nya människor vistas i Sverige, som 
de faktum är och kommer vara en stor resurs för Sverige.  
Nya idéer och tankar som kommer att leda till nya företag och fler  
arbetstillfällen.  
Än så länge har vi inte sett sådana tankar från våra politiker, som att 
vi ska bygga en mur mot Danmark eller det att kvinnor skall straffas 
om de skall göra abort.  
Jag förvånas inte över att Donald Trump använt denna retorik, men 
jag hoppas verkligen att det inte blir verklighet.  
Några matchande vallöften från någon svensk politiker förutsätter jag 
att vi slipper bemöta, men vi ska nog se till att förbereda oss för en 
helt annan retorik framöver.  
 
Tiden är mogen för att prata med era vänner och kamrater  
att gå med i partiet.  
Nu måste vi samla oss och visa omgivningen vad solidaritet är.  
 

Hälsningar 
Niclas Ylander 

Ordförande 
Socialdemokraterna Partille 

 

      

 

 

   
   
  
   

MMMOTIONEROTIONEROTIONER   TILLTILLTILL   PPPARTIKONGRESSENARTIKONGRESSENARTIKONGRESSEN   201720172017  
 

 
Sex motioner hade inkommit för behandling.  

Av dessa har arbetarkommunen skickat vidare fyra  
motioner såsom sin egen för fortsatt behandling  

inför partikongressen våren 2017. 
 

  Motion om heltid som norm 
  Motion om mentorsutbildning för erfarna förtroendevalda 
  Motion om kvinnoförtryck i alla former ska stoppas 
  Motion om kvinnofrid och barnfrid   

 

   

KYRKOVALET KYRKOVALET KYRKOVALET    
 

Efter nomineringsstoppet 20 november fastställs listan till  
kyrkofullmäktige på ett medlemsmöte 12 december.  

nomineringen.  
 

Kyrkovalet äger rum 17 september 2017 

   

MMMEDLEMSMÖTEEDLEMSMÖTEEDLEMSMÖTE   ---   FFFULLMÄKTIGEGRUPPMÖTEULLMÄKTIGEGRUPPMÖTEULLMÄKTIGEGRUPPMÖTE      
FFFASTSTÄLLANDEASTSTÄLLANDEASTSTÄLLANDE   AVAVAV   KKKYRKOVALSLISTANYRKOVALSLISTANYRKOVALSLISTAN   

   

12 12 12 DECEMBERDECEMBERDECEMBER   KLKLKL.18.00.18.00.18.00   
KSKSKS---RRRUMMETUMMETUMMET   KKKOMMUNHUSETOMMUNHUSETOMMUNHUSET  

   

Fullmäktigegruppmöte: Dessa möten är öppna för  
arbetarekommunens alla medlemmar. Vi stämmer av  

gruppens åsikter och ställningstagande 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. 
 

VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN  




