
 

 

 

                 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 

MARS 
  1 KVÄLLSMINGEL på Al Petras kl.19-21 
  2 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  4 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  
  4 TORGAKTIVITET vid SFH kl.11-14  
14 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
20 ÅRSMÖTE AK Sessionsalen kl.18.30 
28 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
  

APRIL 
  1 LOPPMARKNAD Sävedalens F- hus kl.11-14  
  3 MEDLEMSMÖTE Björndammen kl.18.30 
  5 KVÄLLSMINGEL på Al Petras kl.19-21 
  6 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
11 FIKAKVÄLL på Kulturum 17.30-19 
25 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
29 TORGAKTIVITET 

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      
varje månad  varje månad  varje månad     

   

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    
   
   

 

 

  

   

   



 

 

 

Hej 
 
Snart är det partikongress vilket också är det samma som att media 
försöker hitta ämnen som ”splittrar” partiet. En sådan fråga som man från 
media redan har satt tänderna i är vår flyktingpolitik. Denna fråga engagerar 
många då vi som Socialdemokrater står för solidaritet och bryr oss om vår 
medmänniska. Besluten som vår regering behövt ta, har varit tvärt emot det 
vi gick till val på,  
varvid det inte är så konstigt att det upprör känslor nere i organisationen.   
Kongressen kommer att beröra flera andra ämnen och sätta den stora 
agendan inför valet 2018.  
Utanför kongressen så kommer vi från Arbetarekommunerna och LO att 
bemanna upp vår Hu(s)vagn och svara på frågor. Så välkommen att besöka 
oss vid Svenska Mässan den 8-12 april. 
 

Här i Partille skall vi klara av vårt årsmöte som går av stapeln den 20 mars. 
Utöver val till olika uppdrag, så kommer en representant från Partidistriktet 
att närvara och informera från distriktet. Så ni är hjärtligt välkomna på års-
mötet. 
 

Vi har en ny hemsida för arbetarekommun. Den ligger idag på 
www.spartille.se men kommer också inom kort att ligga under partiets stora 
hemsida. På vår nya sida så finns det en hel del nyheter. Du kan exempel-
vis boka vårt mötesrum direkt på hemsidan, om du ska ha ett möte med din 
grupp eller förening. Detta så att inte dubbelbokningar uppstår. 
 

Med detta får ni ha det så bra tills nästa gång 
 

Niclas Ylander 
Ordförande Socialdemokraterna Partille 

      

   

PPPARTILLEARTILLEARTILLE   AAARBETARKOMMUNSRBETARKOMMUNSRBETARKOMMUNS      
ÅÅÅRSMÖTERSMÖTERSMÖTE   

   

MMMÅNDAGÅNDAGÅNDAG   20 20 20 MARSMARSMARS   KKKLLL.18.30.18.30.18.30   
SSSESSIONSSALENESSIONSSALENESSIONSSALEN   KKKOMMUNHUSETOMMUNHUSETOMMUNHUSET   

   

VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN   

 

 

 

VARFÖR VARFÖR VARFÖR JAJAJA   TILLTILLTILL   HOTELLHOTELLHOTELL      
VIDVIDVID   JONSEREDS JONSEREDS JONSEREDS HERRGÅRDHERRGÅRDHERRGÅRD      

 
(S) i Partille har ställt sig positiv till att bygga om stallet vid Jonsereds 
herrgård till ett hotell, ett förslag som debatterats livligt.  
Redan för ca 8 år sedan startade ett projekt för att utveckla Jonsered 
till ett attraktivt område för både kommuninvånare och utifrån  
kommande besökare. Mycket har hänt sedan dess. Universitetet har 
blivit hyresgäst i Jonsereds herrgård med konferenser, seminarier, 
konserter och författarbostäder. Kommunen har tillsammans med  
Partillebo utvecklat trädgårdarna, grön rehab blev ett begrepp, och 
trädgårdens utformning har fått pris och ett växande antal besökare 
för varje år. Grindstugans café och Rosengaragets växtförsäljning är 
viktiga delar i helheten. Nästa steg blir att utveckla området med att 
varsamt bygga om det gamla stallet. Partillebo gör en stor investering 
i hotellet där varken skattebetalare eller hyresgäster subventionerar 
ombyggnaden. Vår tro är att ett litet hotell i ett varsamt ombyggt stall 
ska väcka intresse för en vistelse i ett historiskt och miljömässigt unikt 
område och komplettera de satsningar som redan gjorts. 
 

//Bengt Odeholm/Eva Carlsson  

   
FURULUNDFURULUNDFURULUND---ÖJERSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA ÖJERSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA ÖJERSJÖ SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENINGFÖRENINGFÖRENING      

INBJUDERINBJUDERINBJUDER   ALLAALLAALLA   MEDLEMMARMEDLEMMARMEDLEMMAR   III   PARTILLE PARTILLE PARTILLE    
TILLTILLTILL   MEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTE      

MÅNDAGMÅNDAGMÅNDAG   DENDENDEN   3 3 3 APRILAPRILAPRIL   KLKLKL   18.30 18.30 18.30    
III   BJÖRNDAMMENS SERVICEHUS BJÖRNDAMMENS SERVICEHUS BJÖRNDAMMENS SERVICEHUS MATSALMATSALMATSAL. . .    

 
Tema för mötet är "Är vi otrygga i samhället?".  

 

Vi vill diskutera problematiken för ungdomar i storstad  
och även otrygghetskänslor många äldre upplever.  

 
Vi bjuder på smörgås och kaffe/te.  

 
Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!   


