
 

                                          
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I detta nummer: 

 

 

 
Julgransfesten 
äger rum den 6 
januari 2018 
klockan 15 
Folkets hus i 
Uddevalla 
 
Alla är hjärtligt 
välkomna att delta 
 
Nomineringar till 
distriktskongress 
samt ombud ska 
vara 
valberedningen till 
handa senast den 
26 januari. 
Separat utskick till 
alla ordförande 
kommer att göras! 
 

Uddevalla 20171214 

Den 2a december hade vi 

Socialdemokrater i Västra 

Götalandsregionen beslutat att 

ha en aktivitetsdag i hela 

regionen. Även i Uddevalla 

deltog många genom att bjuda 

på glögg, pepparkakor och 

ställa frågor till alla som rörde 

sig på stan. Det var så lyckat 

att vi beslutade att ha 

aktivitet även på lördagen 

efter då Gammaldags Jultorg 

arrangerades. Ett stort tack 

till alla som deltog.  

Nomineringarna till 

kommunfullmäktigelistan har 

inkommit till valberedningen 

och arbetet med att sätta ihop 

förslaget för beslut på 

Uddevalla arbetarekommuns 

årsmöte den 10 mars 2018, har 

påbörjats. Det finns 

fortfarande möjlighet att fylla 

på listan med fler namn, så 

hör gärna av er till mig. 

Vår julgransfest kommer, som 

vanligt att hållas den 6 januari 

klockan 15. Vi är nu i Folkets 

hus A-sal med dans runt 

granen, utdelning av julgodis 

till barnen, lotterier, fika med 

mera. Det är ett fantastiskt 

arrangemang som drar många 

medborgare. Den som vill vara 

med och bidra får gärna höra 

av sig eller dyka upp på plats 

för att hjälpa till. Ju fler vi är, 

ju trevligare blir det. Det finns 

Ordförande har ordet 
 

enklare arbetsuppgifter för alla.  

Distriktet har lagt upp ett 

ambitiöst studieprogram för 2018. 

I denna Kuriren finns information 

om vilka utbildningar som erbjuds. 

Anmäl intresse till 

uddevalla@socialdemokraterna-se  

På årsmötet den 10 mars 2018 ska 

vi anta det nya kommunala 

handlingsprogrammet för 2019-22. 

Hoppas att ni tar chansen och 

bidrar till att det blir lika väl 

genomtänkt som det gamla.   

God Jul 

och Gott Nytt År 
till er alla. 

 

 
Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  9 
 2017 



 

 

Kommande möten 
6 januari Julgransfest 
26 januari sista nomineringsdag 
Distriktsombud och uppdrag i  
Arbetarkommunens styrelse 
19 februari Representantskapsmöte 
28 februari sista dag för motioner till ak 
10 mars Årsmöte 
 
 

 
 
Studier  
Work shop Sociala medier – steg 1  Anmälan senast 10 januari 
24 januari kl 18-20.30 på Folkets hus i Uddevalla eller 29 januari på Folkets hus i Trollhättan 
Handledare i medlemsutbildning    Anmälan senast 15 december  
27-28 januari Scandic Billingen, Skövde  
Work shop social medier – steg 2   Anmälan senast 26 februari 
12 mars kl 18-20.30 på Folkets hus i Uddevalla 
Valarbetarutbildning för aktiva i arbetarekommunerna   Anmälan senast 20 mars 
7 april kl 9.30-16 Folkets hus i Uddevalla eller Folkets hus i Trollhättan  
Anmälan görs till maud.bengtsson@socialdemokraterna.se   

 

mailto:maud.bengtsson@socialdemokraterna.se


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du att något ska finnas med i Kuriren? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 

 
Nomineringstider  
Senast 26 januari nominering till ak styrelse samt ombud till Distriktskongressen  
Senast den 28/2 2018 nomineringar till Västra götalandsregionens nämnder och styrelser.  
Senast 30/4 2018 nomineringar till nämnder, styrelser, stiftelser i kommunen 

 

Beslut kommer att fattas i representantskapet  
Riksdag och region – distriktskongressen 24 mars 2018.  
Kommunfullmäktigelista - årsmöte 10 mars 2018 

Nämnder och styrelser – hösten 2018  

 
Alla föreningar och klubbar uppmanas att tillse att alla nominerade är tillfrågade. 
Föreningarna förväntas också att rangordna sina kandidater om det finns flera.   
Nomineringar skickas till anna-lena.heydar@uddevalla.se eller uddevalla@socialdemokraterna.se  
Eller läggs i ett kuvert på vårt kontor i Folkets hus till  Valberedningen för externa val senast ovan 
nämnda datum.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
LJUNGSKILE 

SOCIALDEMOKRATISKAFÖRENING 
 

Inbjuder alla medlemmar i Uddevalla Arbetarekommun till  

”VAD FAN FÅR JAG FÖR PENGARNA” och andra funderingar 

kring politiken och valåret i en ny organisation! 
 
Kom och möt det nya partidistriktets ordförande Jörgen Hellman, ledamot i skatteutskottet och 
ombudsman Mikael Andersson. Lyssna på dem, ställ frågor, lyssna på andras frågor! 

Vi träffas i Grundtvigsalen på Ljungskile Folkhögskola söndagen den 4:e februari kl 16:00 

Lokalen har hörslinga! 
Eftersom vi bjuder på smörgåstårta, dryck, kaffe och kaka vill vi att du anmäler dig senast 
torsdagen den 25e januari. 
Anmälan sker till annakarin.palm@telia.com eller 076-1395623 (samtal eller sms går lika bra. Vid 
mobilsvar tala in ett meddelande) 

Välkommen!  

 
Facebook: Socialdemokraterna i Ljungskile 
 
Hemsida: www.s-info.se/ljungskile 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kalendarium 
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