
 

 

 

                 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

 
 

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 
  7 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
15 JULGRANSPLUNDRING Sävedalens F- hus kl.12-14 
28 TORGAKTIVITET kl11-13 
 
 

 
FEBRUARI 
  1 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
  4 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  
14 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
25 TORGAKTIVITET kl.11-13 

 

   
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.17.30 kl.17.30 kl.17.30 ---19.0019.0019.00   
   

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   
   

PPPYSSELKVÄLLYSSELKVÄLLYSSELKVÄLL   
201620162016   

 

 

VVVÄLKOMNAÄLKOMNAÄLKOMNA   

 

      

   

LLLOPPMARKNADOPPMARKNADOPPMARKNAD   
I SI SI SÄVEDALENSÄVEDALENSÄVEDALENS   FFFOLKETSOLKETSOLKETS   HUSHUSHUS   

LLLÖRDAGÖRDAGÖRDAG   7 J7 J7 JANUARIANUARIANUARI  
KKKLLL.11.11.11---14 14 14    

Vi kommer att hålla en Loppmarknad  
i Folkets hus 1:a Lördagen varje  
månad med start 7 januari 2017.  

 

För att boka bord,  
så mailar ni på loppis@spartille.se  

eller ring 076-7768 66 77.  
100 kr /bord. 

 

 

God Jul  God Jul  God Jul     
& & &    

Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År  
önskar vi i er allaönskar vi i er allaönskar vi i er alla   

Styrelsen Styrelsen Styrelsen   



 

 

 

Hej 
 
Det här blir år 2016 sista Vårt Partille.  
Året man kommer minnas som det år då allt var som en berg-
o-dalbana.  
Allt från stort till smått hände under detta år.  
Några exempel på saker som gör året till historiskt är flyktingkatastrofen, 
bränderna i och omkring Partille, att Donald Trump blev president i USA,  
ny kommunchef, ny arena och två nya omdebatterade rondellmärken i  
Partille. Frågornas innebörd spretar rätt rejält, men alla har ett gemensamt. 
Det är att de känts både overkliga och onaturliga, vid tillfället då det inträf-
fats eller invigts. Det underliga är dock att det nu är något som man nu mer 
eller mindre ser som en naturlig del i vardagen. Vi människor är fantastiska 
på att anpassa oss och se framåt, vilket är mycket intressant tycker jag. 
 
Det vi har framför oss är diverse olika valrörelser, 100-års jubileum och 
massor av andra partiaktiviteter.  
För att vi ska göra allt detta bra, så får vi inte glömma att ha roligt.  
Ibland kan vissa frågor engagera folk på ett djupare sätt än vad andra  
tycker är nödvändigt. Då måste vi alla stötta dessa personer till det bästa 
och hitta styrkan i deras engagemang.  
Vi måste se oss som ett parti där vi alla valt att gå med i, för att vi delar den 
socialdemokratiska ideologin.  
 

Så nu fortsätter vi under år 2017 att utveckla oss som en grupp och 
lyfta fram våra enskilda förmågor till en gemensam styrka. 

 
Tillsammans ska vi genomföra ett fantastisk år 2017.  

 
 

God Jul och Gott Nytt år  
önskar jag er alla 

 
Niclas Ylander 

Ordförande 
Socialdemokraterna Partille 

 
 
 

      

 

 

 

HHHURURUR   GÅRGÅRGÅR   DETDETDET   FÖRFÖRFÖR   SKOLANSKOLANSKOLAN???   
 
Nyligen har det kommit två undersökningar, TIMMS och PISA, som 
glädjande nog visar på en positiv utveckling av elevers kunskaper i 
skolan.  
Efter ca 15 år av successivt försämrade kunskapsresultat visar PISA 
på en förändring. Av de områden PISA mäter så ligger nu  
Sverige på samma eller över andra länder när det gäller läsförståelse, 
matte och naturvetenskap. Pojkar och flickor presterar på samma  
nivå i matte och naturvetenskap. Förhoppningsvis ett trendbrott så vi 
kan se en fortsatt positiv utveckling framöver. Tyvärr visar undersök-
ningen på försämrad likvärdighet. Skolsegregationen kvarstår, betydel-
sen av socioekonomisk bakgrund och sammansättning har ökat.  
Detta är en av socialdemokratins hjärtefrågor.  
Mycket arbete finns kvar för att få en bra skola för alla. 
 
Bengt Odeholm 
Vice ordförande utbildningsnämnden 




