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VÅRT PARTILLE
S-information nummer 1, 2020
Sverige hjälps åt! S-initiativ för frivilliginsatser under Coronatid
Många äldre befinner sig hemma för att de behöver undvika kontakt med andra människor. Det
finns därför behov med hjälp av inhandling av mat, eller bara att få kontakt och stöd med ev
andra saker. Samtidigt så finns det också behov av att äldre som är hemma kan få delta och vara
aktiva i folkrörelsen hemifrån och det kan uppstå nya behov av stöd och hjälp hos andra grupper
som är eller behöver vara hemma, ex skolbarn.
Det finns redan många lokala initiativ för att hjälpa till.
Här har vi som rörelse en viktig roll att fylla.
En genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar att hög ålder är
den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med
underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes
är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.
Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som
möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
Vad är Sverige hjälps åt?
Ett initiativ för att samla alla krafter partiorganisationen som vill vara med och hjälpa till och ge
stöd under Coronasmittan.
● Göra praktik av våra värderingar. Visa solidaritet med medmänniskor och att S är en stark,
inte bara politisk kraft, utan även social kraft.
Genom initiativet kan vi:
● Skapa energi. Inget initiativ är ensam, utan del av något
större.
● Samla positiva exempel för att sedan kunna mobilisera fler
att ta efter och på så sätt öka aktivitetsgraden.
Har du någon idé på hur vi kan hjälpas åt och stötta varandra
under denna tid så hör av dig till Katarina på
kbosettik@gmail.com så hjälps vi åt att göra idén till något riktigt bra för vårt samhälle.
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En hälsning från Thorbjörn Carlsson
Hej
För det första är jag otroligt stolt och glad att få bli vald
till uppdraget som KS Gruppledare/Kommunalråd av
medlemmarna i Partille S-förening som på årsmötet.
Samtidigt med lite skräckblandad känsla av att gå in och
ta över efter Eva Carlsson som har varit med länge och
all den erfarenhet hon har. Som tur är så finns hon kvar
som Mentor och stöd.
Är ändå en skön känsla att efter ca 35 år i yrkeslivet bli
lite nervös för något nytt .
Vem är jag då, snart 53 år Kortedala Kille som kom till Sävedalen med familjen 1994 .
Gift med Susanne och har tre pojkar, Jesper, Andreas och Theo. Har ett stort idrott och musik
intresse utöver Familjen och politiken.
Blev medlem i SSU 1985 och i Socialdemokraterna 1987.
Anställd på Folksam sedan 1987 på olika befattningar men senaste 25 åren ansvarig för Fackliga
o politiska samarbeten.
Har alltid tyckt att den Skattefinansierade välfärden är det finaste vi kan ha, att våra
trygghetssystem levererar när man någon gång behöver ett skydd, vid ex Sjukdom, arbetsskador,
föräldraledighet, pension osv. Alla skeden i livet ska kännas tryggt, för vi vet alla att trygga
människor gör klokare beslut än otrygga, att ställa grupper mot varandra är förödande och skapar
osäkerhet i ett samhälle. I dessa Corona tider ser vi hur alla vill ha en stark sjukvård det kan vi bara
få om vi gemensamt bidrar med våra skattemedel, kom i håg att det inte var längesedan en av
Svenskt Näringslivs toppas sa citat “Vad fan får jag för pengarna” och satte sina egna i ett
skatteparadis ( Malta), Samma gäng skriker nu på att staten ska gå in och rädda företag och jobb.
Detta kan vi nu också göra då staten har goda finanser, tänk vad som skulle ha funnits om inte alla
Jobbskatteavdrag införts, men det är en annan sak.
Har nu suttit med i KS och Fullmäktige sedan valet 2018. Partille är en fin kommun med stark
ekonomi, god tillväxt och stabilt socioekonomiskt. Men det finns mycket mera vi skulle kunna
göra om vi hade majoritet, Detta ser jag som en självklarhet att vi alla tillsammans måste jobba
för att få. Bara något exempel är skolan som skulle behöva mera resurser för att anställa lärare,
speciallärare, assistenter osv samt att kunna erbjuda våra högstadieelever fria busskort bara några
exempel på vad som hade höjt nivån på skolan och möjligheter.
Tillsammans är vi starka och hittar vi bra samarbeten kommer vi att växa som organisation och
som grupp, vi får alla hjälpas åt att vara kreativa och hitta gemensamma lösningar.
I en orolig tid med Pandemi och en ekonomi i fritt fall så gäller det nu att stötta varandra och vara
rädda om varandra .
Hoppas vi kan ses snart alla igen
Thorbjörn
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Partikongress 2021
Förra veckan beslutade partistyrelsen att partikongressen 2021 kommer att genomföras i
Göteborg.
Jag kommer att hålla er uppdaterade om vad som händer framöver, med kallelser, ombudsval,
motionsinlämning osv.
Nedanstående datum är ungefärliga, utifrån vad stadgarna föreskriver.
De kan alltså komma att justeras något.
Vad gäller valkretsar har distriktsstyrelsen en grupp som tittar över hur distriktets valkretsar skulle
kunna se ut, och beslut kommer att fattas av distriktsstyrelsen senare i år.
DS kommer även att besluta om när omröstningen kommer att ske i vårt distrikt. Ungefärlig
tidsplan:
12-16 maj 2021 – Partikongress
29 mars 2021 – Handlingar skickas ut
10 dec-10 feb – Möjlig tid för omröstning av kongressombud
10 december 2020 – Motionsstopp

Veteranerna
Veteranträffen den 2 april är inställd

Kommande Medlemsmöten
Pga rådande läge så ställs vårens medlemsmöten in.
Vi tipsar om våra digitala medlemsmöten
datum för dessa är:
6 maj
2 september
25 november
Mer info kommer.

1:a Maj!
AK-styrelsen jobbar för fullt med att hitta alternativa lösningar för 1:a maj, mer information
kommer inom kort.

Digital Bokcirkel
Istället för medlemsmöten och medlemsutbildning så har vi i AK beslutat att köra igång en digital
bokcirkel.
Det innebär att vi kommer att ha våra träffar över telefon och digitala möten.
Boken vi ska läsa är Vad är socialdemokrati?
av av Ingvar Carlsson, Anne-Marie Lindgren
Vi kommer att genomföra 6 träffar
Boken kostar 249 kr och kan beställas på www.adlibris.com efter genomförd studiecirkel får
betalar AK 50% av bokens kostnad.
16 april första träff, vi bestämmer sedan resten av träffarna gemensamt.
Du anmäler dig till
Studieansvarig Marie Raask senast 6 april
på marie.raask@telia.com
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AK styrelsen
Den nya styrelsen är på plats!
Årsmötet beslutade att utöka styrelsen till 9 ledamöter. Detta kommer förhoppningsvis att
innebära att vi kommer att utveckla vårt partiarbete och politik under kommande året. Du kan ta
del av vår verksamhetsplan för året på vår hemsida.
Vi som sitter i styrelsen är:
Katarina Bosetti Kristoffersson, Ordförande
Thorbjörn Carlsson, Vice Ordf
Isabelle Asadian, Sekreterare
Eva Kristensen, Kassör
Marie Raask, Studieansvarig
Kerstin Nilsson, Facklig ledare
Daniel Dellenmark, Vice studieansv
Michael Jonasson, Materialförvaltare
Eva Carlsson, Ledamot
Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson
Thorbjörn Carlsson
Isabelle Asadian
Eva Kristensen
Marie Raask
Kerstin Nilsson
Daniel Dellenmark
Michael Jonasson
Eva Carlsson

kbosettik@gmail.com
thorbjorn.carlsson@partille.se
isabelle.asadian@hotmail.com
eva.solen@telia.com
marie.raask@telia.com
kerstin1952nilsson@gmail.com
dellenmark@hotmail.com
mjonasson1@hotmail.com
eva.carlsson@partille.se

Expeditör
Marlene Segersson: sap.partille@gmail.com

Ombud till höstmöte 2020 och distriktskongressen 2021
Ombud
Katarina Bosetti Kristoffersson
Thorbjörn Carlsson
Parmida Mashhadi
Michael Jonasson
Eva Carlsson
Per-Axel Persson
Carolina Eklöf
Katarina Brännström

Ersättare
Eva Kristensen
Daniel Dellenmark
Kerstin Nilsson
Joakim Cederberg-Hake
Tina Hansen
Jerry Johansson
Silvana Orlic
Jan Norberg
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Ordförande har ordet
Det är en märklig tid vi lever i! Märklig av så många anledningar.
Många av oss känner oss isolerade, själv tycker jag isolering är otroligt skrämmande. Ensamheten
skrämmer mig, kanske för att jag helst har människor runt mig hela tiden, överallt.
Vad kommer isoleringen att göra med mig, med oss, med samhället?
Corona får människor över hela världen att undvika fysiska möten och beröring. Vi ska sluta träffa
äldre människor och de ska sluta träffa oss barn, barnbarn, släkt och vänner.
Vi utvecklar nya sätt att mötas, prata, chatta, ses över digitala möten.
Men vad händer med vår människosyn, vår solidaritet, vår värme när vi inte träffas?
Jag tillhör den gruppen som uppmanas att arbeta hemifrån, där turen till en kollegas rum har
ersatts av ett sms, eller en kommentar i en social kanal. Det funkar, jag gillar den digitala
utvecklingen. Ändå undrar jag om vi kommer att förändras efter den här pandemin, kommer våra
relationer människor emellan ändras?
Vad kommer hända med empatin? Med medmänskligheten? Med hatet?
Kommer ensamheten och isoleringen föda fler Lamotte? Fler hatare?
Vad händer när samhället digitaliseras, när ingen längre ser oss, inte längre rör oss?
Jag skrattade till när jag på TV såg en italiensk bagare upprört säga att det är ingen mening med
någonting när en inte umgås, kramas och pussas.Fast sen när jag reflekterar en stund känner jag
ju precis likadant. Jag lever genom möten med andra, jag får näring av diskussioner, av fysiska
möten.
Jag tänker att det kommer en ny tid, en tid där vi tar till vara på allt det vi tvingats lära oss under
den här pandemin på gott och på ont. En tid där vi kan kombinera det moderna, tekniska med
fysiska möten. Kanske kan vi bota det som skrämmer mig mest ensamheten, med en kombination
av det digitala och det traditionella.
Känner du dig isolerad och vill tjöta en stund så slå en signal, vi kanske
kommer på många klokskaper tillsammans som vi kan göra till verklighet när
den här tiden är förbi.
Behöver du hjälp med att handla eller hämta paket så tveka inte att höra av
dig! Vi är många som kan hjälpa till! Du kan alltid skicka mig ett sms, ringa
eller maila.
Tillsammans fixar vi det här!

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

mail: kbosettik@gmail.com
mob: 0733-295348

