
 

 

 

                 Galoppvägen 2A, 433 33 PARTILLE , T: 031- 44 57 16 
M: sap.partille@gmail.com W: www.spartille.se 

Ansvarig utgivare: Niclas Ylander M: niclas.ylander@partille.se 

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

MAJ 
  1 1:A MAJ FIRANDE 
  3 KVÄLLSMINGEL på Al Petras kl.19-21 
  4 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  6 LOPPMARKNAD kl.11-14 
  8 STUDIECIRKEL-SVENSKA MODELLEN kl.18 
  9 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
15 STUDIECIRKEL-SVENSKA MODELLEN kl.18 
18 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
22 STUDIECIRKEL-SVENSKA MODELLEN kl.18 
23 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 

 
Juni 
  1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  3 LOPPMARKNAD kl.11-14 
  3 FAMILJEDAG LO kl.11-13 
  8 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
14 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.16-18.30 

KKKVÄLLSMINGELVÄLLSMINGELVÄLLSMINGEL      
på på på  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      

   

2:2:2:AAA   TTTISDAGENISDAGENISDAGEN         
varje månad  varje månad  varje månad     

   

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR      
på  på  på  KKKULTURUMULTURUMULTURUM         

   

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

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 radio radio    
   
   

 

 

 

  

 

PPPARTIKONGRESSENARTIKONGRESSENARTIKONGRESSEN   
 

9-13 april hölls partikongressen på Svenska mässan i Göteborg.  
Soraya Zarza Lundberg var ett av ombuden.  

 

Evert Svenningsson, Marie Raask, Jan Norberg, Håkan Killius.  
Christina Holmqvist och Margrethe Möller Berggren var volontärer. 

 

Foto&text: Eva Magnussson 
 

 



 

 

 

Hej 
Nu börjar den svenska våren och till det kommer det brokiga vädret. I 
det hela är det väldigt kul att se så många kommuninvånare ute och nyttjar 
våra nya områden i kommunen. Generationsparken är ett exempel där det 
sprudlar av glädje och folk, bara solen tittar fram en liten stund. 
 

Nu är det snart 1 maj och vårt firande i år får byta sin traditionella plats till 
utanför kommunhuset. Detta p.g.a. att Kyrktorget byggs om till en modern 
och inbjudande samlingsplats. 
 

Det sker mycket aktiviteter nu och fram till sommaren, så håll utkik i våra 
veckobrev eller på vår hemsida www.spartille.se 
 

Tills nästa gång får ni ha det så bra 
 

Hälsningar 
Niclas Ylander, Ordförande Socialdemokraterna Partille 

      

Näringsminister Mikael Damberg var i Kungälv och presenterade  
regeringens vårbudget som innebär extra ekonomiska satsningar på ett 
begränsat antal viktiga politikområden. Det är först i höstbudgeten de  
stora satsningarna framöver presenteras. Ministern menade att styrkan i 
Sveriges ekonomi och offentliga finanser har skapat ett nytt läge för  
investeringar framåt. Sverige har den lägsta arbetslösheten sedan 2008 
och den högsta sysselsättningen sen 1992. Redan i vårbudgeten tar  
regeringen därför ytterligare steg för ett tryggare samhälle och en hållbar 
framtid. Extra resurser 700 milj kr läggs på polis för att öka antalet  
anställda, 150 milj kr går till Socialtjänstens barn- och ungdomsvård,  
500 milj kr till grundskolor i utsatta områden, 500 milj kr i tillskott till  
försvaret samt 500 milj kr till förlossningsvården.  
Näringsministern räknade med att 
vårbudgeten kommer att antas, det 
är svårt att vara emot dessa  
satsningar, och att det är först kring 
höstbudgeten den politiska debat-
ten kommer att föras med  
oppositionspartierna om det  
svenska samhällsbygget. 

Bengt Odeholm,  
sekr. AK styrelse 

 

Näringsministern om (S) vårbudget 

 

 

 

DDDISTRIKSKONGRESSERISTRIKSKONGRESSERISTRIKSKONGRESSER   
 

1 april hölls Bohusläns partidistrikts sista kongress och  
Göteborgsområdets första ordinarie kongress.  

 

Eva Carlsson och Daniel Kristoffersson valdes in i den nya styrelsen.  
Kaisa Blank Nordmark har varit ledamot tidigare i både den gamla  
styrelsen och i interimstyrelsen för nya distriktet, tack för din insats. 

 

På korten; Kenneth G Forslund, Bohusläns sista ordförande,  
och Patrik Karlsson, Göteborgsområdets första ordförande,  

samt några av ombuden från Partille.  
 

Foto & text: Eva Magnusson 

 

Bertil Bebben Johansson hedrades med 
en tavla uppsatt på Vallhamra  
sportcenters vägg på långfredagen. 
 

22 april nyinvigdes Kulturum med öppet 
hus där de alla verksamheter och  
hyresgäster fick chansen att visa upp sig. 
 

29-30 april kommer en av de största ori-
enteringstävlingarna, 10-mila, äga rum i 
Kåhög. 
 

/Eva Magnusson 

Aktuellt från kultur- och fritidsnämnden 


