
 

 

 

                 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 

 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 
24 STUDIECIRKEL-SVENSKA MODELLEN kl.18 
25 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
 
 
 

MAJ 
  1 1:A MAJ FIRANDE 
  3 KVÄLLSMINGEL på Al Petras kl.19-21 
  4 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  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 

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    
   
   

 

 

  

   

Kl. 10.15   Samling vid Partille Arena 
Kl. 10.30   Avmarsch med Jonsereds musikkår i täten  
Kl. 11.00   Möte vid Kommunhuset med talare i år är 
    Patrik Karlsson, Eva Carlsson och 
    Katarina Bosetti Kristoffersson                                  
 

Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet Vi bjuder på fika i kommunhuset efter mötet    

 

A-radion sänder från kl. 9.30 på 88.0 Mhz 
 

VVVÄLKOMNAÄLKOMNAÄLKOMNA   

 

1:1:AA  MMAJAJ  
KKKOMMUNHUSETOMMUNHUSETOMMUNHUSET   

ÅÅÅRETSRETSRETS   TALARETALARETALARE   ÄRÄRÄR   
 

PPPATRIKATRIKATRIK   KKKARLSSONARLSSONARLSSON   
Distriktsstyrelsens ordförande 



 

 

 

Hej 
 

Nu har årsmötet genomförts och till detta tackar vi Eva Magnusson och  
Kaisa Blank Nordmark för alla deras år av engagemang och personliga  
insats i styrelsearbetet.  
Årsmötet valde också att utse 4 st olika arbetsgrupper: "Utbildning", "Kultur", 
"Media" och "Möten". Arbetsgrupperna har gemensamt till uppgift att engagera för 
fler aktiva medlemmar i det politiska arbetet, samt att arbeta med sina kärnområ-
den.  
 

Mellan den 8-12/4 är det partikongress här i Göteborg. Till detta kan ni möta oss 
lokalpolitiker, samt LO-väst, på utsidan av Svenska Mässan under dessa dagar.  
Så har du vägarna förbi, är du hjärtligt välkommen fram till oss.  
 

Snart är det 1 maj och då håller vi vårt sedvanliga firande här i Partille. P.g.a. om-
byggnaden av Kyrktorget, så kommer vi istället att hålla firandet utanför Kommun-
huset. Talare i år kommer vara Patrik Karlsson - Distriktsstyrelsens Ordförande, 
Eva Carlsson - Kommunalråd i Partille och Katarina Bosetti Kristoffersson - S-
Kvinnor. Mer information om tider och samlingsplats finner ni här i tidningen.  
 

Med detta önskar jag er alla en trevlig vår och så syns vi där ute.  
 

Hälsningar 

Niclas Ylander 
Ordförande Socialdemokraterna Partille 

      

 
På årsmötet 20 mars redovisade arbetarkommunens 
styrelse den verksamhet och aktiviteter som varit 
under 2016.  

Inbjuden talare var Dennis Jeryd från Lerum.   

Årets ekonomiska resultatet blev ett plus på 98 000 kr som 
mötet beslutade skulle överföras till valfonden.  

Niclas Ylander fick förtroendet att fortsätta som  
ordförande. Till ny kassör valdes Eva Kristensen.  
Övriga ledamöter i styrelsen blev Eva Carlsson,  
Katarina Bosetti-Kristoffersson, Dan Hansson, Bengt 
Odeholm, Soraya Zarza-Lundberg, Marie Raask och 

Per-Åke Westerlund. Vidare valdes de personer som ska ingå i de nya  
arbetsgrupperna kultur, möten, media och utbildning.  
Till Eva Magnusson och Kaisa Blank Nordmark överlämnades blommor och ett 
stort för deras arbete och engagemang i arbetarkommunens styrelse. 
 

      /Bengt Odeholm 

      

 

 

   

SSSTUDIECIRKELTUDIECIRKELTUDIECIRKEL   SSSVENSKAVENSKAVENSKA   MODELLENMODELLENMODELLEN   

VVVIII   KÖRKÖRKÖR   IGÅNGIGÅNGIGÅNG   VÅRENSVÅRENSVÅRENS   STUDIECIRKELSTUDIECIRKELSTUDIECIRKEL   III   SSSVENSKAVENSKAVENSKA   MODELLENMODELLENMODELLEN   

VVVIII   TRÄFFASTRÄFFASTRÄFFAS   UNDERUNDERUNDER   4 4 4 TILLFÄLLENTILLFÄLLENTILLFÄLLEN:                                                    :                                                    :                                                    
24/4, 8/5, 15/5 24/4, 8/5, 15/5 24/4, 8/5, 15/5 OCHOCHOCH   DENDENDEN   22/5                                                                22/5                                                                22/5                                                                

III   PARTILOKALENPARTILOKALENPARTILOKALEN   181818---20.3020.3020.30 

Anmälan senast 7 april 

Innehåll: 
"Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiskadebat-
ten. Något som låter bra, som alla gillar och som de flesta i politiken numera därför 
säger sig omfamna. Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst.  
Under denna studiecirkel förtydligas kännetecknen för den svenska modellen.  
Dessutom kommer vi att tydliggöra de ideologiska skillnaderna i synen på "Den 
svenska modellen" 

Anmälan senast 7 april 
Sker via mail eller telefon till Katarina Bosetti Kristoffersson 
Mail: katarina.bosettikristoffersson@partille.se  
(ange studier i ärenderaden) 

Mob: 0733-295348 

Då vi bjuder på Kaffe och smörgås på träffarna så meddela även allergier/
specialkost i samband med anmälan! 

   

"Ä"Ä"ÄRRR   VIVIVI   OTRYGGAOTRYGGAOTRYGGA   III   SAMHÄLLETSAMHÄLLETSAMHÄLLET?" ?" ?"    
 

Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska förening  
inbjuder alla medlemmar i Partille till medlemsmöte  

Måndag den 3 april kl 18.30  
i Björndammens Servicehus matsal.  

Ingången är på baksidan av Björndammens Centrum vid ingången till servicehusen. 
 

Tema för mötet är "Är vi otrygga i samhället?".  
Vi vill diskutera problematiken för ungdomar i storstad och även  

otrygghetskänslor många äldre upplever. Vi får bland annat besök av  
facebookgruppen "Stoppa gatuvåldet i Partille". 

 
Vi bjuder på smörgås och kaffe/te. HHHJÄRTLIGTJÄRTLIGTJÄRTLIGT   VÄLKOMNAVÄLKOMNAVÄLKOMNA!!! 


