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Ordförande har ordet
Vi måste snacka!
Du och jag om ojämställdheten, om jämlikheten, om orättvisorna.
Ja även 2021! 100 år efter första allmänna valet.
Det är nämligen så att vi inte lever i ett jämställt och jämlikt samhälle.
Mina döttrar möts av att 24 % av unga män tycker kvinnor överdriver om hur ojämställt kvinnor
behandlas.
Jag vill inte ha det så!

Ojämställdhet kommer inte att lösa sig med den unga generationen automatiskt! Jag har tillhört
den unga generationen.. Den unga generationen som växer upp nu,  där uppmanas pojkar att
filma när de tafsar på flickor och dela filmerna på nätet. Att tafsa på någon är sexuellt ofredande.
Att filma när man gör det kan vara kränkande fotografering. Att sedan sprida filmen är olaga
integritetsintrång och/eller barnpornografibrott. Detta händer 3,5 år efter #metoo
Lärde vi oss ingenting?

Inget samhällsproblem löses automatiskt!
Det krävs ökad medvetenhet, bildning och strategiskt arbete, fackligt och politiskt, av dig och mig,
det krävs reformer.
Jag vill ha ett rättvist samhälle för alla kön!
Jag vill ha jämställdhet!
Det är vi som förändrar! Vi tillsammans skapar samhället, vi tillsammans skapar jämställdhet och
jämlikhet.
Det börjar med dig och mig, vi tillsammans.

Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Partille Arbetarekommun
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Medlemsmöte
Var med och forma framtidens Partille!
Det finns många tankar och goda idéer om hur vi bygger samhället starkare. Något som vi
Socialdemokrater tror på är att vi gör det tillsammans.
Nästa år är det val, våra diskussioner och visioner på detta medlemsmötet kommer att ligga till
grund för valprogramsarbetet
Välkommen på ett digitalt möte där vi diskuterar politiska utmaningar, vilket samhälle vill vi ha.
Vilka politiska visioner bär du på?

Välkommen till en kväll där vi diskuterar ideologi och samhällsbyggande!
Vi behöver dina tankar och engagemang

Tid: 27 april kl 18.00
Plats: Digitalt via Zoom

Länk till mötet: https://zoom.us/j/98264964742?pwd=TUZEMzA4cCtOQVhXS3ZJZnRUODJzUT09
Mötes ID: 982 6496 4742
Lösen: S2021

1a maj
Vi hoppades på att 1a maj 2020 skulle vara det första och sista digitala 1a maj firande, men så
blev det inte.
Även årets firande kommer att ske digitalt, du kan lyssna på vårt lokala firande på A-radion kl
14.30-16.00.
Du kommer även kunna lyssna på talen via facebook och vår youtubekanal.
Länkar till detta kommer du att hitta på vår hemsida ett par dagar innan.
Självklart hoppas vi att alla som har möjlighet hänger ut något rött från balkong eller fönster.
Gör gärna ett inlägg på vår facebooksida med din egna 1a maj paroll, så för vi vår sida till ett
förstamajtåg.

Partikongressen 2021
Påminnelse, nominering och val av ombud
Nomineringsstopp för ombud till partikongressen är den 26 april och ska skickas in till
sap.partille@gmail.com
-Varje medlem har rätt att föreslå kandidater, och arbetarekommunens styrelse sänder in uppgifter
på alla föreslagna kandidater till PD-expen.

-Ombudsröstning sker digitalt under tiden 2021-06-07 – 2021-06-20.
AK erbjuder möjlighet för medlemmar att få hjälp med omröstningen vid två tillfällen: tisdag 8/6 och
torsdag 17/6, antingen via medlemsmöten eller öppen expedition beroende på hur det ser ut med
restriktionerna.

Tyck till!
Har du idéer för hur Partille kan bli en ännu bättre kommun att leva och bo i?
I vår idélåda kan du komma med dina tips och idéer för hur vi inom socialdemokraterna kan vara
med och driva en politik för hela Partille. Det kan vara något du tror skulle bidra till ett mer levande
centrum eller något annat klokt.
Idélådan hittar du på vår hemsida spartille.se eller via länken här: Idélådan

https://zoom.us/j/98264964742?pwd=TUZEMzA4cCtOQVhXS3ZJZnRUODJzUT09
mailto:sap.partille@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnkb41UpDv2IrXnyVm59NXwHYbqChLwDTXU6if_rke81kI0g/viewform


3

Vi är styrelsen

Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande.
Uppvuxen i Mölndal med ensamstående mamma, med fackligt och politiskt engagemang så
har jag vuxit upp i rörelsen på möten, ABF-cirklar och fackliga möten.
Bor sedan 2011 i Partille med Daniel och våra barn. Älskar träning och hälsa, mitt politiska
engagemang har funnits sedan tonåren.  Rättvisefrågor har alltid varit viktiga för mig.

Samlar på elefanter, min familj finns avbildad på min rygg som elefanter.

Thorbjörn Carlsson
Vice ordförande AK , Kommunalråd.
Familjen är en viktig del i mitt liv samt att nu ha möjlighet att jobba med vår politik på 100%
Spelar gärna Golf när man hinner, älskar musik gärna hård rock och går gärna på konserter
och festivaler.

Isabelle Asadian
Sekreterare i ak.
Särskilt intresserad av skolfrågor och samhällsutveckling.
Samlar på läroplaner

Eva Carlsson, 65 år
Född i Sävedalen bor i Öjersjö.
Sambo,sedan 34 år, i ett hus vi byggt själva.
Vi har tillsammans 4 vuxna barn och  4 barnbarn.
Intressen förutom politik, friluftsliv och idrott, kultur och resor och min trädgård förstås.

Daniel Dellenmark:
Är 38 årig inflyttad smålänning från början. Har bott i Partille sen 2001. Är gift och har en
hund. Boendes i Björndammen. Arbetar till vardags som brevbärare. Sitter som ersättare i
Kommunfullmäktige och som ledamot i Utbildningsnämnden. Är även aktiv med våra
radioprogram a-radion på 88,0 MHz. Mitt politiska motto är att om något i samhället är fel
så kan vi lösa det tillsammans. Genom ett starkt samhälle så klarar vi allt.

Marie Raask
Studieorganisatör i AK-styrelsen. Jag blev intresserad av samhällsfrågor redan på
gymnasiet och engagerade mig politiskt för att jag ville medverka till ett mer rättvist och
jämställt samhälle. Idag är jag vice ordförande i Social och arbetsnämnden, ledamot i
Kollektivtrafiknämnden och sitter i kommun- och regionfullmäktige. Den tid som blir över
tillbringar jag gärna i min kolonistuga, ett mysigt ställe för avkoppling.
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Michael Jonasson
Jag är 58 år ung och jag har bott i Partille i tre olika omgångar, nu senast sedan 1995.
Jag har jobbat på Volvo sedan 1981 då jag började på PV för att sedan gå över till
Lastvagnar 1984. Jag jobbar mycket fackligt nuförtiden och det är en ynnest att få vara
förtroendevald och få hjälpa mina arbetskamrater. Jag tänker likadant som förtroendevald
här i Partille där jag vill att alla medborgare ska ha samma förutsättningar i livet. Det skall
inte bero på var du är född eller av vem. Alla människors lika värde är viktigt.

Kerstin Nilsson
Jag är en tjej på 69 år har bott i Partille i 63 år, sett hur Partille förändrats från landsbygd
till småstad. Har arbetat i barnomsorg och äldreomsorg de sista åren i mitt yrkesliv var jag
ordförande i Kommunal Partille. Jag vurmar mycket för våra äldre så de får det bra på
ålderns höst och alla människors lika värde.

Eva Kristensen
Kassör

Kontaktuppgifter till styrelsen
Katarina Bosetti Kristoffersson: kbosettik@gmail.com Thorbjörn Carlsson: thorbjorn.carlsson@partille.se
Isabelle Asadian: isabelle.asadian@hotmail.com Eva Kristensen: eva.solen@telia.com
Marie Raask: marie.raask@telia.com Kerstin Nilsson: kerstin1952nilsson@gmail.com
Daniel Dellenmark: dellenmark@hotmail.com Michael Jonasson: mjonasson1@hotmail.com
Eva Carlsson: eva.carlsson@partille.se

Expeditör
Marlene Segersson: sap.partille@gmail.com

Hemsida: http://www.spartille.se
Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraternapartille
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