
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 
• Obs!!! 
 
   Inget 

medlemsmöte i 
februari.  

 

  Nominering till 
arbetarkommu
nens styrelse 
ska vara 
inskickad 
senast den 28 
februari till 
valberedningen
.  

 

•Årsmöte 20/3 
klockan 18  

Fossum  Folkets 
hus 

 
 

  

Uddevalla 20170206 

Vill börja med att tacka 

alla som var med och 

möjliggjorde årets 

julfest. Speciellt alla 

ungdomar som packade 

påsar, serverade kaffe, 

sålde lotter och såg till 

att arbetet flöt på. Utan 

dem hade vi inte klarat 

det.  

Alf Gillberg gjorde ett 

bejublat inhopp som 

Tomten och delade ut 

godispåsar till alla barn.  

Jag upprepar igen att 

detta är ett viktigt 

arrangemang för 

socialdemokraterna i 

Uddevalla. Vi behöver fler 

som kommer och hjälper 

till. Nästa år hoppas jag 

att vi kan dela upp 

arbetet mellan fler 

medlemmar så att ingen 

behöver jobba hela 

dagen.  

På representantskapet i 

november antogs 

verksamhetsplanen för 

2017. Flera medlemmar 

framförde att de vill ha 

en tydligare markering 

när det är 

representantskap och när 

det är medlemsmöte.  

Styrelsen har tagit till sig 

detta och kommer att 

Ordförande har ordet 
 

meddela när det är ett 

öppet medlemsmöte med 

tema. 

Medlemsmötet i februari 

ställs in, då vi vet att 

många föreningar och 

klubbar har sina årsmöten 

och det blir väldigt tätt 

med medlemsaktiviteter.  

Den 20 mars är det 

arbetarkommunens 

årsmöte. Glöm inte att 

nominera in till styrelsen. 

Ett brev har skickats ut 

till alla föreningar och 

klubbar från 

valberedningen.  

Valberedningen inför 

valet 2018 har haft sitt 

första möte. Glöm inte 

att prata med alla 

medlemmar om de vill bli 

nominerade till uppdrag 

inom kommun, region och 

riksdag. Det är viktigt att 

tillfråga alla nominerade 

och att ge dem en god 

bild av vad de kan vänta 

sig om de ställer upp för 

nominering.  

Vi behöver rekrytera 

namn till kyrkovalet, så 

har ni intresse av 

kyrkofrågor eller känner 

någon som är intresserad, 

får ni gärna höra av er. 

Listan till 

kyrkofullmäktige ska tas 

på årsmötet den 20 mars.  

Kyrkovalet blir lite av en 

generalrepetition inför 

2018 års valrörelse.  

 

Väl mött på vårens 

aktiviteter.  

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  2 
 2017 



 

 

 
 
Kommande möten 
 
27 februari ordförandeträff 
20 mars ak årsmöte 
28 mars ombudsmöte 
1 april distriktskongress 
17 april medlemsmöte 
18-30 april vårkampanj 
1 maj 
15 maj medlemsmöte 
6 juni strandjoggen 

 
 
 
 
 
  

 

 

Öppet möte  

Tisdag 21 Mars 19:00 Bohusläns museum Mustafa 
Panshiri – när främmande världar möts 

Mustafa Panshiri var 11 år när han kom till Sverige från ett talibanstyrt 
Afghanistan. Demokrati var ett ord han aldrig hört talas om. Här berättar han om 
sin resa från utanförskap till att följa sin dröm, som i Mustafas fall var att bli polis. 
Det är inte konstigt att känna både rädsla och misstänksamhet gentemot det 
svenska samhället och inte minst mot svenska myndigheter men detta får inte bli 
ett hinder för framtida delaktighet i samhället. Mustafas härkomst, uppväxten i 
Sverige och yrket innebär insyn i för varandra främmande världar och han vill ge 
en positiv bild av hur det kan vara att växa upp i Sverige och samtidigt ge 
ungdomar en förebild att relatera till. 

 

Bohusläns museum i samarrangemang med Uddevalla FN-förening, ABF och 
Svenska Afghanistankommittén (SAK 

 

 

Februari månad har vi 
inte något 
medlemsmöte!!! 
 

 

 



 

 
Studier 
 
 
 
Socialdemokraterna i Uddevalla bjuds in till studier tillsammans med FN-
föreningen i Uddevalla.  
 
Agenda 2030 är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välstånd. Den innehåller 17 
mål mot hållbar utveckling som vi och övriga världens länder under de kommande 15 åren har åtagit 
sig att arbeta efter. Uddevalla FN-förening kommer hålla en studiecirkel via ABF om Agenda 2030. 
Vi kommer diskutera saker som: 
Vilka är målen och vad betyder dom? Varför finns målen och vad innebär det för oss i Uddevalla och 
Sverige? Hur kan civilsamhället och politiken påverka?  
 
Första träffen planeras att ske i april efter partikongressen i Göteborg. 
Anmälan görs till Glenn Patriksson 
Tel 072-7209326 
E-post glenn.patriksson@uddevalla.se 
 

 
  

 

"Vi har en vision för 
framtiden. Alla ska kunna 

leva ett bättre liv, känna 

frihet och framtidstro. 

Därför investerar vi i fler 

jobb och en bättre 

skola.” 

Glöm inte bort att anmäla er till grupperna som tar fram det nya 
kommunala handlingsprogrammet.  
Näringsliv – Ingemar Samuelsson 
Samhällsbyggnad – Kenneth Engelbrektsson 
Kultur och fritid – Annelie Högberg  
Utbildning – Cecilia Sandberg 
Sociala och äldrefrågor – Stefan Skoglund 
Sjukvård – Karin Engdahl  

mailto:glenn.patriksson@uddevalla.se


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glöm inte att skicka in information om era medlemsaktiviteter  
     
 

Nästa nummer av Kuriren har stoppdatum 8 mars. Vill du att något ska 
finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ordförandeträff 27 

februari  kl 18 på 

expeditionen, Folkets hus.  

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

__SAP VETERANs 
kommande möten 
  
Vi har årsmöte den 20 
februari klockan 14, lokal 
ÄNGÖN Folkets Hus. 
Medverkan av f. d. 
riksdagsman Jan.Olof 

Kalendarium 

 

Arbetarkommunens 

Årsmöte äger  rum  den 

20 mars   kl 18,  Fossum 

i Folkets hus 

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

 

 

 

Larsson som kommer 
att berätta om sina år i 
riksdagen. 
  
10 april besöker vi 
RADIO VÄST klockan 14, 
Peter Sundblad tar 
emot och berättar om 
radiostationens 
verksamhet. 
  
15 maj tar vi emot 
Peter Svernling, Polisen, 
lokal ej fastställd. 
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