
 

 

 

                 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- 
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    
   
   

 

 

 

  

 
 

FFFAMILJEDAGENAMILJEDAGENAMILJEDAGEN      
III   OOOXLEDSRAVINENXLEDSRAVINENXLEDSRAVINEN   

LLLÖRDAGENÖRDAGENÖRDAGEN   3 3 3 JUNIJUNIJUNI   
 

MMMIAIAIA   GJORDEGJORDEGJORDE   FINAFINAFINA      
ANSIKTSMÅLNINGARANSIKTSMÅLNINGARANSIKTSMÅLNINGAR   

JJJANNEANNEANNE   BASADEBASADEBASADE   ÖVERÖVERÖVER      
SSSPUNNETPUNNETPUNNET   SOCKERSOCKERSOCKER   &&&   
HHHOPPBORGENOPPBORGENOPPBORGEN   VARVARVAR      

VÄLBESÖKTVÄLBESÖKTVÄLBESÖKT   SOMSOMSOM   VANLIGTVANLIGTVANLIGT   

GGGRILLKUNGENRILLKUNGENRILLKUNGEN   DDDANIELANIELANIEL   
GGGRILLADERILLADERILLADE   OCHOCHOCH   DELADEDELADEDELADE   UTUTUT   

CACACA. 250 . 250 . 250 STSTST   KORVARKORVARKORVAR   



 

 

 

Hej på er!  
  
Nu är den första politiska halvan för detta år avklarat och verksamheten 
kommer nu att gå ner på sparlåga. 
 

Till hösten så kommer vi att börja med flera olika aktiviteter så som  
familjedag och loppmarknad. Det vi inte ska glömma är dock att vi går in i 
en valrörelse direkt efter semestrarna. Frågar varje medlem 3 personer om 
de kan gå och rösta samt hur viktigt det är att deltaga även i kyrkovalet,  
så kommer vi att vinna och fortsätta att hålla en majoritet här i Partille.  
 

I september kommer vi ha en stor fest för att fira Partille Arbetarekommun 
som fyller 100-år. Arbetet med detta firandet startade redan förra året och  
vi hoppas att detta blir en minnesvärd tillställning för alla. 
   

Med detta så avrundar jag min text för denna gång  
och önskar er en trevlig sommar. 

 
Hälsningar 

Niclas Ylander,  
Ordförande Socialdemokraterna Partille 

      

På fullmäktiges budgetmöte lade den borgerliga alliansen fram en 
gemensam budget med en höjning på 76,4 milj kr med oförändrad 
skattesats. Övriga partier presenterade varsitt budget som  
motförslag. För att behålla en god välfärd behövs resurstillskott, 
framför allt till skola och omsorg. I (S) budget fanns därför bl.a.  
extra satsningar på personal till äldreomsorgen, för att minska barn-
gruppernas storlek samt för att minska sjukfrånvaron. Förslag  
skattehöjning med 20 öre vilket motsvarar ca 50 kr per månad för 
en vanlig månadsinkomst. Alla partier ställde sig bakom planering 
av en ny simhall i Partille, vilket (S) motionerat om tidigare. Äntligen 
händer det något. 
V och Mp budgetförslag ingick förslag om en provtid med 6-timmars 
arbetsdag. Efter omröstning och en intensiv debatt beslutade full-
mäktige att anta alliansens budget. 
 

Bengt Odeholm, sekr AK styrelse 

BBBUDGETDEBATTUDGETDEBATTUDGETDEBATT   III   KOMMUNFULLMÄKTIGEKOMMUNFULLMÄKTIGEKOMMUNFULLMÄKTIGE   

 

 

IIINVIGNINGNVIGNINGNVIGNING   AVAVAV   NYANYANYA   SSSTADSPARKENTADSPARKENTADSPARKEN   
Den 6 juni, på vår nationaldag, invigdes Partilles nya stadspark vid  

Säveån med pompa, ståt och nationaldagsfirande. Den stora träbävern, 
döpt till Justin Bäver av barn och ungdomar, har nu fått sällskap av  
klättervänliga stammar och prunkande växtlighet som kommer göra  

Stadsparken till vad det var tänkt - en grön park för alla.  
Extra intressant är Stadsparken tagits fram efter idéer från elever  
och andra boende i kommunen. Sedan har förslagen bearbetats  

av Partillebo med hjälp av landskapsarkitekter.  
 

Gör ett besök ni som ännu inte hunnit dit. 
 

Foto Eva Magnusson/ Text Bengt Odeholm 


