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VÅRT PARTILLE 
S-information nummer 2, 2019  

 
Aktuellt 

Vi fyller 130 år!  
Sedan 1889 har vi kämpat för jämlikhet och 

rättvisa. I strävan efter det starka samhället där alla 

ges en lika chans. Den kampen kommer vi 

fortsätta att föra i minst 130 år till 

Det svenska välfärdssamhället är av ungt datum. 
Det är inte länge sedan Sverige inte var en 
demokrati och alla inte fick rösta i allmänna val. På 
den tiden, för ungefär hundra år sedan, fanns 
ingen välfärd utan då existerade bara ett kallt och 
rått klassamhälle.  

Barnarbete var vanligt förekommande och 
arbetarna fick inte sällan jobba tio-tolv timmar i 
sträck, och det i en farlig arbetsmiljö. Det fanns 
inga pensioner, barnbidrag eller studielån. 
Föräldraledighet var inte att tala om. Sverige 
präglades av orättvisor. Det var dessa orättvisor 
som stärkte dåtidens arbetarrörelse och 
socialdemokrater i tron på att samhället måste 
förändras. Därför bildades Socialdemokraterna. 

Källa: https://www.socialdemokraterna.se/vart-
parti/om-partiet/var-historia/ 

Medlemsmöten vår 2019 
Datum  Tid   Plats   Tema    
1 maj  11.00  Stadsparken 1:a maj firande  
6 juni  15.00  Kåsjön   Sommar-  
          avslutning 

Mer info om 1a maj, se sista sidan! 

EU-Val 
Detta vill vi Socialdemokrater i EU-valet – 
fyra frågor som partiet driver 

1. Stoppa högerextremism 
Kampen mot högerextremismens framfart i Europa 
är en av de viktigaste valfrågorna för 
Socialdemokraterna. 

2. Ordning på arbetsmarknaden  
Konkurrens ska ske på lika villkor och inte genom 
lönedumpning och dålig arbetsmiljö. 

3. Höga klimatmål 
Det ska blir lättare att resa klimatsmart och 
unionen ska driva på för att det ska bli lättare att 
ta tåg. 

Partille A-radio
Närradiosändningar 

/ FM 88.0: 
Lördagar 14:30-16:00 med repris 

på torsdagar 16:30-18:00

https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia/
https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/om-partiet/var-historia/
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4. Starkare arbetsmiljöregler 
Antalet ämnen som omfattas av EU:s 
cancerlagstiftning bör dubbleras, Vi vill se 
skarpare regler när det kommer till 
cancerframkallande och reproduktionsstörande 
ämnen på arbetsplatserna. 

Socialdemokraternas 10 första namn på EU-
listan: 
• Heléne Fritzon 
• Johan Danielsson 

• Jytte Guteland 

• Erik Bergkvist 

• Evin Incir 

• Ilan de Basso 

• Carina Ohlsson 

• Linus Glanzelius 

• Åsa Björkmarker 

• Adnan Dibrani 

Lokalt i arbetarekommun har du chans att lära dig 

mer om EU under kommande studiecirkel med 

start den 6 maj. För mer info så hör av dig till 

Katarina på 0733-295348 eller 

kbosettik@gmail.com 

Dörrknackning och torgmöten 
1a maj drar valspurten igång!  
Vi kommer att köra dörrknackning och torgmöten  
Vill du hjälpa till i valarbetet så kontakta Valledare 
Marlene Segersson på sap@gmail.com  

Alla krafter behövs! Vi gör det tillsammans, lär 
känna nya kamrater och har roligt under tiden. Är 
du ny eller osäker så får du självklart gå ihop med 
någon mer erfaren. 
Vi kommer att knacka dörr och ha torgaktiviteter. 

Dörknackning 
2 maj samling 17.30 
7 maj samling 17.30 
17 maj samling 17.30 
18 maj samling 10.30 
23 maj samling 17.30 
25 maj samling 17.30 

Torgaktiviteter 
Vi är på Kyrktorget, Vallhamra Torg och utanför 
Willys i Sävedalen 
27 april samling 10.30 
4 maj samling 10.30 
11 maj samling 10.30 
17 maj samling 16.00 
18 maj Familjedag i Oxled med LO samling 8.30 
20 maj samling 16.00 
22 maj samling 16.00 
23 maj samling 16.00 
24 maj kl 16.30-18  samling 16.00 
25 maj kl 11-15 samling 10.30 
26 maj valsedelsutdelning hela dagen 

Samling sker på partiexpeditionen på 
Galoppvägen 2A. 

AK-styrelsen 
Nu är den nya styrelsen på plats, vi kommer att 
införa ett nytt arbetssätt där vi bland annat har lite 
nya roller i styrelsen. Bland annat så har vi infört 
en roll som fadder för nya medlemmar, det för att 
vi ska inkludera och få alla både nya och gamla 
medlemmar till att känna sig välkomna i vår 
förening. Vi har även infört jämställdhet och 
mångfaldsansvarig i styrelsen för att belysa 
arbetet kring jämställdhet och mångfald i vårt 
arbete. 
För att inkludera fler medlemmar i partiarbetet så 
har vi dragit igång arbetsgrupper där alla 
medlemmar är välkomna att vara med!  
Det första namnet i varje grupp är den som är 
sammankallande och kontaktperson  
Kontaktuppgifter till dessa hittar du i slutet av Vårt 
partille och på hemsidan. 

Ansvarsfördelning 
• Ordförande Katarina Bosetti Kristoffersson 
•  Vice ordf Eva Carlsson 
• Sekreterare Thorbjörn Carlsson 
• Vice sekreterare Marie Raask 
• Studieorganisatör Katarina Bosetti Kristoffersson 
• Facklig Ledare Robert Nilsson 
• Medlemsansvarig Eva Kristensen och Marlene 

Segersson 

mailto:kbosettik@gmail.com
mailto:sap@gmail.com
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• Jämställdhet och mångfaldsansvarig Marie 
Raask 

• Informationsansvarig Katarina Bosetti 
Kristoffersson 

Övriga ansvarsområden 
• Fadder för nya medlemmar Dan Hansson 
• Mötesansvarig Katarina Bosetti Kristoffersson 
• Distriktet Eva Carlsson 
• Valledare Marlene Segersson 
• Dörrknackningsledare Isabelle Asadian och 

Marie Raask 

Adjungerade i styrelsen 
Kerstin Nilsson, Ordförande i Furulund/Öjersjö  
Jerry Johansson LO-facken 
Elvira Holst SSU 
Michael Jonasson materialförvaltare 
Marlene Segersson S-kvinnor och valledare  

Arbetsgrupp utåtriktade aktiviteter 
Katarina sammankallande, Thorbjörn, Marlene, 
Eva Carlsson, Kerstin Nilsson, Jerry Johansson 
Elvira Holst 

Mötesgrupp 
Dan Hansson sammankallande,  Jerry Johansson 

Skrivargrupp (motionsskrivning, insändare mm)  
Katarina sammankallande, Robert Nilsson,  

Materialförvaltning arbetsgrupp 
Michael Johansson sammankallande, Daniel 
Kristoffersson 

A-radio 
Evert Svenningsson sammankallande, Gunnel 
Alderholm, Öjvind Pålsson, Joakim Cederberg-
Hake, Katarina Bosetti Kristoffersson. 
Från LO Jerry Johansson, Daniel Dellenmark. 
Från S-studenter Ruben Malmström, Josef Akar 

Kultur och Nöjesgrupp 
Eva Kristensen sammankallande, Daniel 
Krisoffersson  

Medlemsutbildning 
Under sex måndagar kommer du att kunna lära 
dig mer om vår ideologi, historia och organisation.  
vi kommer under hösten att köra en 
medlemsutbildning i studiecirkelform i samverkan 
med ABF.  

Medlemsutbildningen ska ge medlemmarna breda 
kunskaper om hur Socialdemokraterna är 
uppbyggt och fungerar.  
 
I steg 1 handlar medlemsutbildningen också om 
att uppmuntra och se till att medlemmar får 
verktygen för att kunna kanalisera sitt 
engagemang för samhällsförändring. I politiskt 
arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man 
själv tycker och tänker, i tal och skrift.  
Vi går även igenom det parlamentariska arbetet 
som vid sidan av folkrörelsearbetet basen för det 
socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. 
Det är viktigt att man har koll på hur det 
parlamentariska systemet ser ut och hur man kan 
påverka. 

Medlemsutbildning steg 1 innehåller bland annat: 
• Aktuell politik 
• Vår historia – Socialdemokratins framväxt 

och genombrott 
• Vår organisation – Folkrörelsen 
• Grundläggande Mötesteknik 
• Framtidspartiet 

Anmäl dig till: studier.spartille@gmail.com eller till 
Katarina Bosetti Kristoffersson på 0733-295348 
 
Datum för cirkelträffarna är: 
2 september 
16 september 
30 september 
7 oktober 
21 oktober 
4 november 
Samtliga på partiexpeditionen kl 18-20.30 
Cirkelledare: Hans Hahn ABF 
 

mailto:studier.spartille@gmail.com
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Kommande aktiviteter  
Datum  Tid   Aktivitet 
27 april  11.00  Torgaktivitet 
29 april  18.00  EU-cirkel 1:3 
1a maj    10.15  Demonstartion och tal 
5 maj   11.00  Torgaktivitet 
6 maj   18.00  EU-cirkel 2:3 
11 maj   11.00  Torgaktivitet 
13 maj   18.00  EU-cirkel 3:3 
18 maj   11.00  Familjedag LO 
18 maj   10.30  Dörrknackning 
23 maj   16.00  Torgaktivitet 
24 maj   16.00  Torgaktivitet 
25 maj   11.00  Torgaktivitet 
26 maj   Heldag  Valsedelsutdelning 
6 juni    15.00  sommaravslutni 

 

Kontaktuppgifter: 
Katarina: kbosettik@gmail.com 
Eva C: eva.carlsson@partille.se 
Thorbjörn: thorbjorn.carlsson@folksam.se  
Marie: marie.raask@telia.com  
Eva K: eva.solen@telia.com  
Dan: dan-olof@hotmail.com 
Robert: robbans.rn@gmail.com 
Evert:evert.svenningsson@telia.com 
Michael: michael.jonasson@partille.se 

Ordförande har ordet 
Jag vill börja med att tacka för förtroendet till 
ordförandeskapet! Jag ska göra mitt allra bästa till 
att Partille arbetarekommun utvecklas både som 
organisation och i det politiska arbetet. Jag ser 
fram emot ett år med fyllt av studiecirklar, möten 
och debatter där vi kommer att prata om allt 
mellan himmel och jord. 
 
Vi ska tillsammans utveckla vår organisation och 
politiken i partille. Vi är en folkrörelse, vi delar 
klokskaper, vi utvecklas och vi kämpar för ett 
jämställt och jämlikt samhälle tillsammans.  

Jag säger som jag gjort flera gånger innan. Det 
kommer att komma stunder då vi knappt orkar 
mer, det kommer att bli många timmar med ideelt 
arbete, många diskussioner, vissa diskussioner 
kommer sluta med ett leende andra inte. 
Men det absolut viktigaste är att vi gör det 
tillsammans vi utvecklar Partille arbetarekommun 
tillsammans, vi utvecklar samhället tillsammans 
och vi utvecklar oss själva tillsammans!  
Tillsammans är vi starka. 

Nu kör vi en valrörelse till när våren ändå är igång!  
Glöm inte att lägga din röst mot konservatism, 
främlingsfientlighet och fascism för jämlikhet och 
rättvisa. 
Rösta i EU-valet den 26 maj! 

Häl(s)ningar 
Katarina Bosetti Kristoffersson 
Ordförande i Partille 
Arbetarekommun 

Följ socialdemokraterna i 
Partille på  

Instagram och Facebook  
 

Socialdemokraterna Partille  
Galoppvägen 2a 433 33 Partille 

Mail: sap.partille@gmail.com 
Tel: 031-44 57 16 
Mob: 0733-295348  
Facebook: medlemmar i socialdemokraterna partille 

mailto:sap.partille@gmail.com
mailto:sap.partille@gmail.com
mailto:kbosettik@gmail.com
mailto:eva.carlsson@partille.se
mailto:thorbjorn.carlsson@folksam.se
mailto:marie.raask@telia.com
mailto:eva.solen@telia.com
mailto:dan-olof@hotmail.com
mailto:robbans.rn@gmail.com
http://telia.com
mailto:michael.jonasson@partille.se
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Trygghet 
Demokrati 
Sammanhållning 
1:a Maj 2019 

 

Kom med och demonstrera 
Kl. 10.15  Samling vid Kyrktorget, utanför Partillebos kontor  

Kl. 10.30  Avmarsch. Jonsereds musikkår går i täten  

Kl  11.00  Möte  i Stadsparken med tal av 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ann-Sofie Hermansson Eva Carlsson Daniel Kristoffersson 
   
 

Vi bjuder på fika  
A-radion sänder kl 09.30 -12.00 på 88.0 Mhz. 

 
 

  och LO-
Kommittén i Poch LO-Kommittén i Partille artille 

LO-KOMMITTÉN I PARTILLE 
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