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VÅRT PARTILLE
S-information nummer 4 2021

Ordförande har ordet
Bästa medlemmar
Nu är det dag för lite ledighet, vi pausar det politiska mellan den 24/12-2/1
Kanske håller ni på med julhandel, pyssel, julhälsningar och matlagning.
Oavsett hur vi firar eller förhåller oss till jul så tror jag att det är en stor tid av längtan. Som jag har längtat
detta år.
Längtat efter att ses, längtat efter att mötas, diskutera, längtan efter andra samtalsämnen än Covid-19.
För många en längtan efter att slippa rädslan efter att bli eller vara sjuk.
Längtan och saknad av en särskild person.

Det ljusnade en stund men vi längtar fortfarande. Vi är fortfarande i pandemi och längtar därifrån.
Tillsammans får vi fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen och vara rädda om varandra.

Hoppas att ni alla kan varva ner lite under jul och nyår, ta hand om er och bara vara.
Vila huvudet, samla kraft.

God jul, gott slut och gott nytt år!

Hälsningar
Katarina Bosetti Kristoffersson
Ordförande i Socialdemokraterna i Partille.

🎄 Utmaning!🎄
Hjälp oss att nå vårt medlemsvärvarmål för 2021! Ring en vän eller två, önska GOD JUL och erbjud ett
medlemskap! Så vi blir ännu fler och starkare 2022!

A-radion har juluppehåll fram till den 15 januari.
Blir längtan för stor så finns avsnitten i pod-version  vår
hemsida
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Medlemsmöten
Under 2022 kommer vi att köra på med medlemsmöten!
Håll utkik efter kallelser i din E-post och på hemsidan.

Datum att lägga in redan i dag
5 mars 2022 kl. 9.30-15.00, Folkets hus, Valkonferens och utvecklingsdag för medlemmar och
förtroendevalda.
30 mars 2022 kl. 18.30, årsmöte.

Teman på kommande möten:
Klimatet
Skolpolitik

Har du fler idéer på teman så hör av dig till sap.partille@gmail.com

Studier
Kommande studiecirklar våren 2021
- Klimatet
- Valet 2022
- Digitala verktyg,  där vi går igenom rosen för alla, lite knep som kan vara bra att ha i vardagen, hur sociala
medier fungerar och ännu mer.

Rosen för alla

Nu aktiverar vi e-post-notiser på Rosen för alla. Från om med den 17:e november får du som har en
e-postadress registrerad på Rosen för alla, notiser till din e-post när något nytt publiceras i en
organisationsgrupp där du är medlem.

Du kan själv reglera vad du får notiser om via länken nedan.
Passa därför också på att uppdatera din e-post till en aktuell adress

https://rosenforalla.se
Du loggar in med ditt mobila bank-id

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: daniel.dellenmark@partille.se 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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