
 

 

 

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

Facebook: www.facebook.com/socialdemokraternapartille 

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   

   

Partille APartille APartille A---radio radio radio    

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. 
  9 FAMILJEDAG LO Björndammen kl.11-13 
12 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.17.30-19 
17 KYRKOVAL 
21 EXTRA MEDLEMSMÖTE 
28 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
 
OKTOBER 
  3 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 
  4 MINGELKVÄLL på Al Petra kl.19-21 
  5 VETERANTRÄFF kl.10 på exp. 
  7 LOPPMARKNAD kl.11-14 
10 FIKAKVÄLL på Kulturum kl.17.30-19 
26 FULLMÄKTIGEGRUPPEN kl.18-21  
31 KOMMUNFULLMÄKTIGE kl.18.30 

Närradiosändningar  
/ FM 88.0:  

 

Sändningstider är  
14:30-16:00 på lördagar  

med repris på  
torsdagar 16:30-18:00 

   

SSSNARTNARTNART   ÄRÄRÄR   DETDETDET   DAGSDAGSDAGS      
ATTATTATT   NOMINERANOMINERANOMINERA   PERSONERPERSONERPERSONER   

INFÖRINFÖRINFÖR   VVVALETALETALET   2018.2018.2018.   
   
   
   

NNNOMINERINGOMINERINGOMINERING   TILLTILLTILL   RRREGIONEGIONEGION   OCHOCHOCH   

RRRIKSDAGIKSDAGIKSDAG   SKALLSKALLSKALL   SKESKESKE   FÖREFÖREFÖRE   DENDENDEN   
30 30 30 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER   201720172017, , ,    
MERMERMER   INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   KOMMERKOMMERKOMMER      

III   SEPARATSEPARATSEPARAT   UTSKICKUTSKICKUTSKICK. . .    
 
 

AAANGNGNG   NOMINERINGNOMINERINGNOMINERING   TILLTILLTILL      
KKKOMMUNFULLMÄKTIGEOMMUNFULLMÄKTIGEOMMUNFULLMÄKTIGE      

KOMMERKOMMERKOMMER   INFORMATIONINFORMATIONINFORMATION   UTUTUT      
SENARESENARESENARE   III   HÖSTHÖSTHÖST. . .    

 

 

  

VVVÄLKOMMENÄLKOMMENÄLKOMMEN   TILLTILLTILL   VÅRVÅRVÅR      
KULTURELLAKULTURELLAKULTURELLA   MATKVÄLLMATKVÄLLMATKVÄLL   

 

TTTORSDAGORSDAGORSDAG   5 5 5 OKTOBEROKTOBEROKTOBER   2017 K2017 K2017 KLLL. 18.00. 18.00. 18.00   
BBBJÖRNDAMMENSJÖRNDAMMENSJÖRNDAMMENS   SERVICEHUSSERVICEHUSSERVICEHUS   MATSALMATSALMATSAL...   

 

Vi bjuder på smakportioner 
Kaffe och kaka 

 

Anmälan senast den 1 oktober 2017 
Anmälan är bindande vid förhinder tas en avgift på 50:- 

 

Anmäl dig till Kerstin Nilsson 
Tele.nr. 0790-790717 

e-post kerstin.nilsson@partille.se 



 

 

      
 

Socialdemokraterna ställer upp och ber om nytt förtroende att 
leda Svenska Kyrkan mot framtiden i ett öppet och positivt 
samhälle där alla får vara med.  
 

Alla har rätt till kärlek, och alla skall ha rätt att vigas i kyrkan om de 
vill. Det skall inte vara Ditt kön som avgör om Du får arbeta som 
präst.  
 

Svenska kyrkan skall även i fortsättning vara en kraft som värnar de 
svaga och står upp för mänskliga rättigheter. 
 

Svenska kyrkan har utvecklats till en folkkyrka som aktivt  deltar på 
alla samhällets arenor. Så skall vi arbeta och inte stänga in oss i slut-
na rum för "de rättrogna". Men så tycker inte alla och mörka krafter 
satsar på att skapa ett annat sorts samfund som mer likt en sekt. 
 

Rösta, det är viktigt. 
 

FFFÖRTIDSRÖSTNINGENÖRTIDSRÖSTNINGENÖRTIDSRÖSTNINGEN   STARTARSTARTARSTARTAR   DENDENDEN   
4/9 4/9 4/9 OCHOCHOCH   PÅGÅRPÅGÅRPÅGÅR   TILLTILLTILL      
VALDAGENVALDAGENVALDAGEN   DENDENDEN   17/9. 17/9. 17/9.    

FFFÖRTIDSRÖSTNINGENÖRTIDSRÖSTNINGENÖRTIDSRÖSTNINGEN   ÄRÄRÄR   III      
PPPARTILLEARTILLEARTILLE   FÖRSAMLINGSHEMFÖRSAMLINGSHEMFÖRSAMLINGSHEM, , ,    

GGGAMLAAMLAAMLA   KKKRONVÄGENRONVÄGENRONVÄGEN   363636   
 
 

Måndag  4 sep  10-12 
Tisdag        5 sep  10-12 
Onsdag      6 sep  10-12 och 17-20 
Torsdag     7 sep  10-13 
Fredag       8 sep  10-13 
Lördag       9 sep  10-13 
Måndag   11 sep  10-12 och 17-20 
Tisdag     12 sep  10-12 
Onsdag   13 sep  10-12 
Torsdag   14 sep 10-13 och 17-20 
Fredag    15 sep  10-13 
Lördag    16 sep  10-14 
Söndag   17 sep  valdagen 9-11 
 
 
 

FFFÖRÖRÖR   ATTATTATT   FÖRTIDSRÖSTAFÖRTIDSRÖSTAFÖRTIDSRÖSTA      
BEHÖVSBEHÖVSBEHÖVS   RÖSTKORTETRÖSTKORTETRÖSTKORTET...   

   

IIINBJUDANNBJUDANNBJUDAN   TILLTILLTILL      
EXTRAEXTRAEXTRA      

MEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTEMEDLEMSMÖTE      
21 21 21 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER   

KKKLLL.18.30.18.30.18.30   
FFFORELLENORELLENORELLEN   (G(G(GÄDDANÄDDANÄDDAN)))   

   
   

- (S) framtidsstrategi 
- Rapport från kyrkovalet 
- Rapport från kvinnors 
kongress i Karlstad 
- Vår studieverksamhet 
- Aktuell information om 
"sista tidens händelser" 

 

 

I våras anordnade Partille-Jonsereds socialdemokratiska förening ett 
medlemsmöte på temat "vad brinner du för?". Resultatet blev väldigt  
lyckat och tillsammans enades vi om tre teman som vi vill lyfta i vår politik 
och diskutera mer framöver: skola, trygghet, och det spännande  
nytillskottet folkhälsa och idrott.  
 

Inom skola lyftes bland annat den psykosociala miljön kopplat till antalet 
vuxna i skolan och barngruppernas storlek. Även vinster i välfärden togs 
upp som ett tema vi borde diskutera mer framöver. Kring trygghet talades 
det om alltifrån levande, trygga utomhusmiljöer till trygghet på  
arbetsplatsen - i form av god både fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Trygghet kopplades också till friheten att ta sina egna beslut, t ex om när 
man vill flytta till trygghetsboende. Slutligen har vi temat folkhälsa och  
idrott. Vardagsmotion lyftes särskilt och det nämndes såväl vandrande 
skolbussar som spontanidrott i skolan. En tanke var att skapa möjligheter 
att låna kläder och utrustning för idrott. Avslutningsvis nämndens den 
psykiska ohälsan även inom detta tema och frågor som hur vi når utsatta 
grupper och hur vi fångar upp långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa  
diskuterades. 
 

Alla dessa inspel kommer vi att ta med oss och ni kan se fram emot  
medlemsmöten med berörda teman framöver! 

VVVADADAD   BRINNERBRINNERBRINNER   VIVIVI   FÖRFÖRFÖR   HÄRHÄRHÄR   III   PPPARTILLEARTILLEARTILLE   ???   

 
 

Arbetsgruppen för  
Partille Arbetarkommuns  

100års jubileum  
har beslutat att flytta fram  

jubileumsfesten från  
den 23 september till  

den 25 november. 
 

Mer information och inbjudan  
kommer inom kort. 

 

Om du har några frågor eller  
funderingar så hör av dig till  

arbetsgruppens sammankallande,  
Katarina på 0720-509990  

eller maila  
katari-

na.bosettikristoffersson@partille.se 

KKKONGRESSONGRESSONGRESS   2017 2017 2017    
   

Den 18-20 augusti 2017 höll  
S-kvinnor kongress i Karlstad.  
Kongressen är vårt högsta beslutan-
de organ, som hålls vartannat år, 
och samlar 100 ombud för att fatta 
beslut om den politiska inriktningen. 
 

Marie rapporterar från kongressen 
på medlemsmötet 21 september 

Marie Raask, GOS: 
Politiska program-
met, exploatering 
av kvinnokroppen, 
yrkade på att införa 
en nollvision mot 
mäns våld mot kvin-
nor. Detta yrkande 
fick givetvis bifall. 


