
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 
 
 
OBS!!  

Medlemsmöte 
april flyttas 
till torsdagen 
20 april kl 18! 
  

 

1a Maj samling 
På Kungstorget  
Kl 10.30 
Avmarch kl 11.00 
Tal av Anna 
Johansson, 
infrastruktur-
minister, och 
aktiviteter i 
museiparken.  
 
Alla hjärtligt 
Välkomna.  

Uddevalla 20170405 

 

1a maj närmar sig och vi har 

glädjen att meddela att Anna 

Johansson, 

infrastrukturminister från 

Göteborg, ska hålla årets tal i 

Uddevalla. Som ungdomstalare 

har vi Emma Osbakk 

Malmström.  

Vi ser fram emot ett välbesökt 

arrangemang och fint väder.  

De historiska 

distriktskonferenserna med 

fyra distrikts möten samtidigt, 

avhölls i Stenungsund den 1 

april. Nu är Bohusläns 

partidistrikt ett minne blott 

och vi har till fullo startat vårt 

nya distriktssamarbete i 

Fyrbodal.  

Lokalerna i Folkets hus är 

nyrenoverade och ett öppet 

hus planeras under maj 

månad. Det kommer att bli 

seminarier och festlig 

invigning, så kom till Folkets 

hus och delta. Exakta datum 

kommer att skickas ut inom 

kort.  

Ni som vill komma och delta i 

arbetet med att röja och fixa 

till våra egna lokaler i Folkets 

hus är välkomna den 22 april 

efter torgaktiviteterna. Vi 

kommer att arbeta 

tillsammans och sedan avsluta 

Ordförande har ordet 
 

med trevlig samvaro på Harrys. Ju 

fler vi är desto fortare går 

arbetet.  

Glöm inte att anmäla er till 

aktiviteterna under 

vårkampanjen. Annelie Högberg, 

vår aktivitetsansvariga, har gärna 

emot fler deltagare till de 

arrangemang som planerats in. 

Vilka det är ser ni på sidan 3 i 

Kuriren.  

 Vårt nya partidistrikt bjuder in 

till medlemsstudier Steg 1 och 

steg 2. Alla medlemmar , som inte 

redan har deltagit i dessa 

grundläggande kurser är välkomna 

att anmäla sig. Information hittar 

du på sida 3 i Kuriren.  

 

Hoppas att vi ses i partiarbetet 

under våren. 

  

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  3 
 2017 



 

 

 
 
Kommande möten 
20 april medlemsmöte 
24 april ordförandeträff 
18-30 april vårkampanj 
1 maj 
15 maj medlemsmöte 
6 juni strandjoggen 

4 sept ordförandeträff 
13 nov ordförandeträff 
 
 
 
 
  

 

 

Inbjudan 
  
 

Medlemsmöte för 

socialdemokratiska 

arbetarkommunen i Uddevalla äger 

rum den 
 

20 april klockan 18 - 20.30 
Folkets Hus lokal Fossum 
  

Alla medlemmar hälsas 

välkomna! 
 

På mötet presenteras underlag för budget 2018 

Rapport från Partikongressen 

 

Varmt välkomna!  

Styrelsen  

 

 

 

Inbjudan till medlemsutbildning Steg 1 och 2 

Målgruppen: Alla medlemmar som inte gått medlemsutbildning steg 1 och/eller 2. Har du gått steg 1 är 
du välkommen att anmäla dig till steg 2. Datum: Steg 1, 20 maj, Uddevalla, Steg 2, 2-3 september, 
Trollhättan                                                                                                                                      
Anmälan: I anmälan som du skickar till maud.bengtsson@socialdemokraterna.se  skall du skriva ditt 
namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälningsdag är det 4 maj. En bekräftelse 
kommer att skickas ut till dig under vecka 19 med utförligt program, tider och lokal för utbildningen. Har 
du frågor om utbildningen: kontakta kursledare: Ola Johansson, ombudsman, 0702-93 93 45 eller 
Maud Bengtsson, verksamhetsassistent 0706-33 19 50 
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Vill du att något ska finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 
 

Vårkampanjens aktiviteter 
Aktivitet Datum/tid 

Packa frukostpåsar 

18/4. 

10.00-12.00.  

Arbetarekommunens exp. 

  

Frukostutdelning 

19/4. 

06.30-08.00.  

Kampenhof 

 

Torgaktivitet.  

Centrum 

23/4.  

10.30-14.00 

Arbetarekommunens exp 

  

Torgaktivitet. Skogslyckan 

23/4. 

10.30-14.00 

Skogslycka centrum 

  

Torgaktivitet 

Ljungskile 

23/4. 

10.30-14.00 

Plats ej klart ännu 

Annelie Högberg tar gärna emot fler anmälningar på mail 
annelie.hogberg@uddevalla.se eller telefon 070-1657918  

----------------------------- 

Ordförandeträffar 24 april, 

4 september och 13 

november kl 18  på 

expeditionen, Folkets hus.  

---------------------- 

SAP VETERANs 
kommande möten 
  
15 maj tar vi emot Peter 
Svernling, Polisen, lokal ej 
fastställd. 

Kalendarium 

 

Glöm inte årets 

                                                               

OBS!  

Medlemsmötet i april 

kommer inte att äga rum 

på annandag påsk utan 

torsdagen 20 april kl 18. 

En presentation av den 

kommunala budgeten står 

på dagordningen.   

Alla medlemmar hälsas 

välkomna.  
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