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VÅRT PARTILLE
S-information nummer 5, 2019

Aktuellt
Stor vinst för svenska löntagare
En historisk dag. Svenska löner och
villkor ska gälla på svenska vägar. Idag
blev det klart om nya regler som ska
skapa ordning och reda på vägarna för
lastbilschaufförer och konkurrens på
lika villkor för åkerierna.
- Äntligen har vi gått i mål. I över tio år
har vi socialdemokrater drivit på för nya
schyssta villkor på våra vägar. Nu kan
den vilda västern som varit rådande i
transportsektorn, med dumpade löner
för chaufförer och fuskande företag, få
ett slut, säger Europaparlamentariker
Johan Danielsson (S).
Under många år har vägpaketet
diskuterats och förhindrats av högern.
Idag blev det klart om nya regler som
ska skapa ordning och reda på vägarna
för lastbilschaufförer och konkurrens på
lika villkor för åkerierna.
- Överenskommelsen innebär att alla
som kör inrikestransport i Sverige ska
göra det med svenska löner och
arbetsvillkor. Befinner man sig

permanent i Sverige, ska man registrera
bilen och betala skatt i Sverige. Det är
inte konstigare än så, säger Johan
Danielsson (S).
Den svenska högern har konsekvent
agerat för att stoppa vägpaketet och
därmed underminerat den svenska
modellen. Det är ingenting annat än ett
bottenlöst svek mot svenska arbetare.
Detta är en stor seger för svenska
löntagare, och den svenska modell som
garanterar avtalsenliga löner och goda
arbetsförhållanden i Sverige. En schysst
konkurrens mellan företag ska bygga
på kompetens - inte lönedumpning och
usla villkor för de anställda.
Det bästa valresultatet någonsin för (s)!
För tillfället möts vi av dystra siffror för
vårt parti, men det finns undantag.
Partidistriktet hade valt Partille för ett
möte för (s)-kyrkopolitiker och bjudit in
Jesper Eneroth som inspiratör.
Kunnigare, mer engagerande
person kunde man inte ha valt.
Så ung, 24 år, och lovande, vilken
framtidsman!
Våra kyrkopolitiker utgör den största
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politiska grupperingen inom svensk
socialdemokrati.
Kyrkovalet 2017 var en stor framgång
och blev det bästa för oss i Sverige
hittills.
Det är påfallande hur mycket av
partiets värdegrund som också
återfinns i Svenska kyrkan. Alla
människors lika värde att stödja svaga
såsom inom diakoni med kravlös hjälp
till nödställda, internationell solidaritet,
att ”alla skall med” dvs avgifter för
olika verksamheter får inte utestänga
någon och slutligen i folkbildning och
integration finns också likheter. Ett
medkännande förhållningssätt till
medmänniskan gäller i både parti och
kyrka. För en socialdemokrat kan det
kännas naturligt att understödja och
verka för jämlikhet i såväl samhälle som
via kyrkan.
Vi hade ju inte lyckats så bra i senaste
valet om inte det fanns sympatisörer
inom Svenska Kyrkan som ville att vi
skulle företräda dem. Det finns mycket
att bevaka.: hållbarhet, vigsel av
samkönade par, ”regnbågsfrågor”,
kvinnoprästers möjligheter.
Kyrkan skall vara folkets kyrka. Alla är
välkomna oavsett styrka i gudstron.
Våra framgångar leder till
förhoppningar om att fler vill företräda
oss på listorna i nästa kyrkoval 2021.
Marlene o Håkan

Nominering gruppledare KS
(kommunalråd)
Som vi tidigare informerat så kommer
Eva Carlsson att sluta som
kommunalråd våren 2020.
Vid senaste medlemsmötet beslutades
att val av ny gruppledare KS
(kommunalråd) ska utses på vårt
årsmöte 14 mars 2020.
En särskild valberedning valdes och
kommer att förbereda detta val.
Valberedningen består av
Evert Svenningsson, sammankallande
Martin Karlsson och Marlene Segerson

Nomineringstid är fastställd fram till
den 7 januari 2020.
Du har nu möjlighet att nominera till
uppdraget.
Nomineringen ska sändas in skriftligt till
Partille Arbetarekommun
Galoppvägen 2 A
433 33 PARTILLE
Märk kuvertet med Nominering KS
Kommande Medlemsmöten
Datum Tid
Plats
20 jan 18.00 Kulturum, hörsalen
Se inbjudan för info

A-radio
Närradiosändningar
FM 88 Mhz
Lördagar 14.30-16.00
med repris torsdagar 16.30-18.00
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Kommande aktiviteter
Datum
Tid
Aktivitet
7 jan
Nomineringsstopp
13 jan
18.30 DS
14 jan
18.00 AK-styrelse
20 jan
18.00 Medlemsmöte
Kontaktuppgifter till styrelsen
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

Adjungerade:
Kerstin Nilsson:
kerstin.nilsson@partille.se
Michael: michael.jonasson@partille.se
Jerry Johansson:
johanssonjerry29@gmail.com
Marlene Segersson:
marlene.segerson@gmail.com

Följ socialdemokraterna i
Partille på
Instagram och Facebook

Påverka!
Du vet väl om att du som medlem har
möjlighet att lämna en skrivelse eller
motion till Arbetarkommunens styrelse?
Har du någon fråga du vill lyfta?
Det kan vara en organisatorisk eller
politisk så kan du skicka en skrivelse till
styrelsen.
Du har även möjlighet att skriva en
motion till arbetarkommuns årsmöte,
den motionen måste vara styrelsen
tillhanda senast den 13 januari.
Ordförande har ordet
Jag hade ju hoppats på att juletider
präglats av goda nyheter och ett mer
jämlikt samhälle, men så det inte!
Istället präglas nyheter av gängvåld,
skjutningar, ökat våld i nära relationer,
rasismen ökar, hot och våld mot HBTQ
personer likaså. Människor som går till
sitt arbete men som inte kommer hem
igen. Ja det ser dystert ut.
Jag kan lista flera positiva saker vår
regering lyckats genomföra men gör
inte det den här gången.

Men frågan är vad fan gör vi då?
Ska Lamotte få gala som en galning i
trollhättan och låta människor tro att
inbördeskriget står runt hörnet? Ska
swishjournalister vara de som för fram
sanningen i en tid då public service
ifrågasätts?
Jag tror att vi inom partiet och Partille
arbetarekommun måste möta
människor i vardagen ännu mer än vad
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vi gör idag, lyssna på de rädslor och
farhågor medborgare upplever
samhällsklimatet.
Vi måste vara tillgängliga, lyhörda och
ödmjuka.
Vi har politiken, vi har viljan, vi kan
förändra.
Det vi socialdemokrater ska göra är att
ge framtidstro, en vision om ett jämlikt
samhälle på riktigt det kan vi göra
genom att lyssna på medmänniskor ta
tillvara på allas olikheter, kunskap och
erfarenheter
Solidaritet, jämlikhet och rättvisa i
grannskapet, området, Partille, landet
och i världen.
Socialdemokrati på riktigt!
Nu går vi snart in i ett nytt decennium,
låt oss göra det med hopp om ett
jämlikt och solidariskt samhälle där vi
stöttar och tar hand om varandra. Vi
kan göra 2020 till året då vi lyssnar mer
än vi pratar, där vi kommunicerar
istället för informerar
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka
för ert engagemang och alla klokskaper
ni bidragit med på möten, samtal, mail
och inlägg på sociala medier det
gångna året!
Jag önskar er en god jul och ett riktigt
gott nytt år!
Glöm inte att du är viktig!

Juliga häl(s)ningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Partille Arbetarekommun

