
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 

 
 

Möteskalender 

 

Temamöte den 16 

september  kl 18 

Uddevallahems ny lokaler 

på norra Drottninggatan, 

kvarteret Sundberg.  

 

Temamöte 21 Oktober 

Klockan 18   

Tema Närhälsa och 

 Oppositionspolitik 

Uddevalla Folkets hus 

 

 

Uddevalla 20190906 

 

Sommaren går mot sitt slut 

men ännu kan det bli några 

sköna varma dagar att ta 

tillvara på innan 

höstmörkret tar över.  

EU-valet gick rätt bra och  

ett stort antal medlemmar i 

Uddevalla arbetarekommun 

gjorde en fin arbetsinsats 

hela vägen fram till 

valdagen. Ett varmt tack till 

valledaren, Sebastian Grip 

Nilsson, som även 

anordnade en studieresa 

och EU-studiecirkel, 

förutom 

valaktivitetsplanering.  

Svenska 

Socialdemokraterna fick 

behålla sina 5 mandat i EU-

parlamentet och har lyckats 

få flera framstående 

uppdrag. 

- Helene Fritzon är nu 

vicepresident för den 

socialdemokratiska 

gruppen i EU-parlamentet 

- Johan Danielsson är 

ledamot i utskottet för 

transport och turism samt 

utskottet för 

sysselsättningsfrågor 

- Jytte Guteland är 

rapportör för 

klimatutskottet.  

Ordförande har ordet 
 

 

- Erik Bergqvist är ledamot i 

utskottet för regional 

utveckling  

- Evin Incir är ledamot i 

utskottet för medborgerliga fri 

och rättigheter.  

Detta innebär att vi har goda 

förutsättningar att få 

inflytande i viktiga frågor.  

Det är svårt att stå upp för en 

del av den politik som vi 

tvingas föra i och med 

överenskommelsen med C 

och L i regeringsställning. 

Partiledningen har därför 

dragit igång flera 

arbetsgrupper med syfte att 

formulera Socialdemokratisk 

politik för framtiden. Bland 

annat facklig-politiska frågor, 

fördelningspolitik mm 

Förslagen kommer sedan att 

skickas ut till 

arbetarkommuner och distrikt 

för att diskuteras och ge 

tillfälle till inspel.  

Det kommer att bli en 

spännande höst i politiken, 

som inleds med Höstkampanj 

med tema Primärvård 14-25 

oktober.  

Väl mött på höstens 

aktiviteter.  

Anna-Lena Heydar 

Ordförande Uddevalla 

Arbetarekommun 

Socialdemokraterna 

I Uddevalla 

Göteborgsvägen 11 

451 42 UDDEVALLA 

Socialdemokraterna.se/uddevalla 

Facebook.com/siuddevalla 

 

 

 

KURIREN 
 
Nummer  3 
 
 2019 



 

 

 
 
Höstens möten 
 

Måndag 30 sep. Ordförandeträff 
14-25 oktober höstkampanj 
Måndag 21 okt. Temamöte 
Måndag 18 nov Temamöte 
23 november Höstmöte partidistriktet 
Måndag 25 nov. Ordförandeträff. 
Måndag 16 dec. Repskap  
verksamhetsplan/budget 2020,  
samt motionsbehandling 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

Temamöte Bostadspolitik  

 Måndagen 16 September, klockan 18    

 Uddevallahems nya lokaler på  

Norra Drottninggatan.  

 

Alla medlemmar hälsas välkomna 

 Styrelsen  

Norra S-föreningen bjuder in till  

 

Medlemsmöte måndagen den 16 september klockan 18:00 i Uddevallahems nya lokaler på norra 

Drottninggatan.  

Vi kommer att få en rundtur av VD Thomas Aebeloe och vice ordförande Paula Berger, samt 

information om vad som planeras inför framtiden i vår kommunala bostadsstiftelse, framför allt de 

norra stadsdelarna. 

Det kommer att vara ett medlemsmöte i november också, torsdag 21 november klockan 18:00. 

 

Håll utkik efter Kuriren som kommer till er via mail. Det är Socialdemokraterna i Uddevallas 

nyhetsbrev. I Kuriren informeras om möten som S i Uddevalla arrangerar. 

 

Håll också utkik efter information om studiecirklar som kommer att starta under hösten. 

 

Vi hoppas att vi ses 16 september 

Hälsningar 

styrelsen för Norra S-föreningen i Uddevalla 

genom 

Karin Engdahl, ordförande, 0709-102907  

 

  

  


