
 

 

 

                 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 

JUNI 
  1 VETERANTRÄFF kl.10 på Exp. 
  2 VÅRPROMENAD Maderna kl.18 
  3 LOPPMARKNAD kl.11-14 
  3 FAMILJEDAG LO kl.11-13 
  8 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
14 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.16-18.30 
JULI SEMESTER 
AUGUSTI 
26 FAMILJEDAG LO Björndammen 
28 HÖSTKAMPAJEN STARTAR 
31 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  

SEPTEMBER 
 2 LOPPMARKNAD kl.11-14 
 5 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
 6 MINGELKVÄLL på Al Petra kl.19-21 
 7 VETERANTRÄFF kl.10 på exp. 
12 FIKAKVÄLL  
17 KYRKOVAL 
23 Partille Arbetarkommuns 100 Årsjubileum 

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   
   

SSSTARTARTARTARTARTAR   IGENIGENIGEN   6 6 6 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER   

   
   

FFFIKAKVÄLLARIKAKVÄLLARIKAKVÄLLAR      
på  på  på  KKKULTURUMULTURUMULTURUM         

   

kl.17.30 kl.17.30 kl.17.30 ---19.0019.0019.00   
SSSTARTARTARTARTARTAR   IGENIGENIGEN      
12 12 12 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER   

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    
   
   

 

 

 

  

 
 

1:1:1:AAA   MAJFIRANDETMAJFIRANDETMAJFIRANDET   
Vackert väder och strålande sol lyste upp årets 1:a majfirande.  

Efter sedvanlig marsch med fanor och musik genom Partille  
gator samlades deltagarna utanför kommunhuset  

för att fira och manifestera 1:a maj, en viktig dag för att  
samla medlemmar och sympatisörer kring den  

socialdemokratiska politiken. 
 

Huvudtalare i år var Patrik Karlsson, Göteborgsområdet  
förste och nye ordförande. Andra talare var Eva Carlsson  

och Katarina Bosetti Kristoffersson.   

Mötet avslutades med gemensamt fika och mingel. 

Foto: Eva Magnusson 

Foto: Eva Magnusson 

Foto: Eva Magnusson 

Foto: Eva Magnusson 



 

 

 

Nu har vi äntligen fått lite sol och värme.  
Det innebär dock inte att det är rast och vila inom politiken.  
Inom partiet har vi full aktivitet för att få ihop en bra budget att presentera i  
Fullmäktige i juni. Till detta har vi även vår planering igång inför höstens alla  
aktiviteter så som vårt 100-års jubileum.  
Näst härpå har vi en stor familjedag den 3/6 i Oxledsravinen, som vi hoppas blir 
välbesökt. Samma dag genomför också Loppmarknad i Sävedalens Folketshus.  
 

Är du medlem och vill testa på att engagera dig på ett eller annat vis, så kontakta 
oss i styrelsen, så ska vi försöka guida dig rätt utefter dina tankar och önskemål  
 

Med detta avrundar jag för denna gång och hoppas vi syns där ute.  
 

Hälsningar 
Niclas Ylander,  

Ordförande Socialdemokraterna Partille 
 

      

 
 

 

Furulund-Öjersjö Socialdemokratiska  
förening anordnar sin traditionella  

VVVÅRPROMENADÅRPROMENADÅRPROMENAD      
TTTORSDAGORSDAGORSDAG   1 1 1 JUNIJUNIJUNI. . .    

 

Samling stora p-platsen vid Kåsjön kl 18.00. 
  

Vi vandrar nerför backen och under  
Landvettervägen och följer stigen fram mot 
sjön Maderna. Där - högt ovanför sjön och 

med en fantastisk utsikt - stannar vi för fika-
stund. Fortsätter därefter promenaden så vi 

kommer fram vid Åstebo vandrarhem.  
 

Ta med egen fika, myggstift och  
gåvänliga skor.  

Det är inte särskilt långt, men backigt och 
inte lämpligt för rollator.  

Vid regn ställer vi in.  
 

Vi njuter av en fin sommarkväll tillsammans  
med både familjer och husdjur!   

 

HHHJÄRTLIGTJÄRTLIGTJÄRTLIGT   VÄLKOMNAVÄLKOMNAVÄLKOMNA! ! !    

 

 

LO GLO GLO GÖTEBORGÖTEBORGÖTEBORG   OCHOCHOCH   SSSOCIALDEMOKRATERNAOCIALDEMOKRATERNAOCIALDEMOKRATERNA   III   PPPARTILLEARTILLEARTILLE      
anordnar en familjedag i Oxledsravinen, anordnar en familjedag i Oxledsravinen, anordnar en familjedag i Oxledsravinen,    

mitt emot Vallhamra Fritidsgård.mitt emot Vallhamra Fritidsgård.mitt emot Vallhamra Fritidsgård. 
 

HHHOPPBORGOPPBORGOPPBORG, P, P, POÄNGPROMENADOÄNGPROMENADOÄNGPROMENAD, A, A, ANSIKTSMÅLNINGNSIKTSMÅLNINGNSIKTSMÅLNING   MMMMMM...   
   

SSSERVERINGERVERINGERVERING   MEDMEDMED   KORVKORVKORV, , , KAFFEKAFFEKAFFE   OCHOCHOCH   DRICKADRICKADRICKA...   
 

 VVVARMTARMTARMT   VÄLKOMNAVÄLKOMNAVÄLKOMNA   
BÅDEBÅDEBÅDE   BARNBARNBARN   OCHOCHOCH   VUXNAVUXNAVUXNA!!!   

   
SSSKOLKOMMISSIONENSKOLKOMMISSIONENSKOLKOMMISSIONENS   FÖRSLAGFÖRSLAGFÖRSLAG   FÖRFÖRFÖR   ENENEN   MERMERMER   LIKVÄRDIGLIKVÄRDIGLIKVÄRDIG   SKOLASKOLASKOLA   

 
Skolkommissionen har lämnat sitt förslag till förändringar i skolan som ska 
ge lärare och rektorer bättre förutsättningar för att ge varje elev de kunska-
per de behöver för livet. Avsikten är att höja kunskapsnivån, förbättra kvali-
tén samt att öka likvärdigheten i skolan. Den svenska skolans fallande kun-
skapsnivå har varit den största anledningen till kommissionens uppdrag och 
arbete. En rad förslag på förändringar och resursförstärkningar har lämnats 
för fortsatt diskussion. Skolsegregationen behöver brytas utifrån en socio-
ekonomisk och etnisk bakgrund. Den mest debatterade har varit förslaget 

med skolval för att få mer blandade skolor. Kommissionens slutbetänkande 
är nu ute på remiss för att få in synpunkter. 

  
Bengt Odeholm 

Sekr AK styrelse, vice ordförande utbildningsnämnden 


