
 

                                                  
                                                          

 
                                                                               
 
 

  

I detta nummer: 

 
 
 
OBS!!  

Medlemsmöte 
15 maj kl 18! 
Fossum lokal i 

Folkets hus.  
  

 

Alla hjärtligt 
Välkomna.  
 
Nomineringar 
Till riksdag, 
region och 
gruppledare! 
 

Uddevalla 20170505 

 

1a maj avlöpte i solsken och 

vårvärme. Anna Johansson, 

infrastrukturminister höll årets 

tal och tryckte på vikten av 

att fortsätta utveckla vår 

socialdemokratiska 

samhällsmodell. Som 

ungdomstalare tog Emma 

Osbakk Malmström upp 

feminismens betydelse för 

samhället. LOs Blerand Haliti 

tackade Regeringen och Anna 

Johansson för att man äntligen 

rivit upp Laval-domen och 

skapat förutsättningar för en 

mer rättvis arbetsmarknad i 

hela EU.  

Stort tack till alla som vad 

med och möjliggjorde ett fint 

arrangemang! Ingen nämnd 

och ingen glömd.   

 Daniel och Jonatan underhöll 

med sång och musik. Den som 

missade detta fina 

framträdande kan gå in på 

deras Youtube jonelmusic och 

lyssna. Jätteroligt att 

samarbetet med ABFs 

musikverksamhet levererade 

ännu en grupp med unga, 

duktiga musiker.  

Vid senaste medlemsmötet 

fick medlemmarna tillfälle att 

lyssna på tankar inför 

budgetpresentationen i 

kommunen. Onsdagen den 3 

Ordförande har ordet 
 

maj gjordes majoritetens 

presentation av förslag till Budget 

för 2018 - 20. Glädjande är att 

prognoserna ser bättre ut och 

ytterligare 28 miljoner har därför 

fördelats ut till nämnder och 

kommunstyrelsen.  

Detta möjliggör en fortsatt 

satsning på att få fler unga 

arbetssökande ut i arbetslivet, att 

stärka upp satsningen på ungas 

aktiviteter på Tureborg, 

satsningar på resultatförbättringar 

i grundskolan, satsning på 

arbetskläder för anställda inom 

vård och omsorg med mera.  

Vill också påminna alla att det är 

dags att nominera till 

Riksdagslistan, Regionlistan och 

naturligtvis till alla kommunala 

uppdrag. Glöm inte att tillfråga de 

ni vill nominera och skicka gärna 

in så snart ni kan även om 

nomineringstiderna inte har gått 

ut än.  

Tiden går fort när man har roligt 

och nu börjar snart 

sommarledigheterna med sol och 

bad.  

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  4 
 2017 



 

 

 
 
Kommande möten 
 
15 maj medlemsmöte 
19 maj Skogslyckedagen 
23 maj Dalabergsdagen 
6 juni strandjoggen 
17 juni Ljungskiledagen 
16-17 juni Solid Sound 
27-29 juli Uddevallakalaset 
20 augusti Utomhusbio 
20 augusti - nomineringar 
till riksdag/regionlistor/gruppledare 
4 sept ordförandeträff 
13 nov ordförandeträff 
18 september medlemsmöte 
16 oktober medlemsmöte 
20 november rep skap 
30 november – nomineringar 
till fullmäktigelistan 

 
 
 
  

 

 
Inbjudan 
  

Medlemsmöte  
äger rum den 
 

15 maj klockan 18 - 20.30 
Folkets Hus lokal Fossum 

 

Tema Integration 
 

Vad gör vi i kommunen? 

Vad kan vi göra bättre? 

 

Alla medlemmar hälsas 

välkomna! 
 

Vi bjuder på tilltugg och dryck.   

 

Styrelsen  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
Vill du att något ska finnas med? Kontakta: uddevalla@socialdemokraterna.se 
 
 
Dags för nomineringar 
 
Nomineringstider  
Senast 20/8 2017 nominering till riksdag och region samt gruppledare i kommunala nämnder och styrelser-  -  
Senast 30/11 2017 nomineringar till kommunfullmäktigelistan  
Senast 30/4 2018 nomineringar till nämnder, styrelser, stiftelser i kommunen 

 

Beslut kommer att fattas i representantskapet  
Riksdag och region -  20/11 2017 för vidare beredning inför  distriktskongressen 2018.  
Kommunfullmäktigelista - årsmöte 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.  

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

Ordförandeträffar 

4 september och 13 november kl 

18  på expeditionen, Folkets hus.  

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

SAP VETERANs 

kommande möten 

 
Så var det dags att träffas igen 
och det är sista 

sammankomsten för våren.  Vi 

kommer att få träffa Peter 

Svernling som kommer att 

berätta om polisens insatser 
för vår trivsamhet och 
säkerhet i kommunen.Vi träffs 

på Ryttaren södra Drottning-

gatan Måndagen den 15 maj 

klockan 14.00.   
Servering kommer att ske med 

Kalendarium 

 räksmörgås och kaffe, pris 35 
kronor. 

 Välkomna! 
                                                               
Aktiviteter i kalendern 

Socialdemokraterna bjuder 

in till Strandjoggen som 

går av stapeln den 6 juni. 

Starten sker vid Riversid kl 

10.30. Anmälan görs på 

hemsidan Strandjoggen.se 
Ange lagnamnet 

”Socialdemokraterna” i 
anmälan.  

Skogslyckedagen 19 maj kl 

15-18  Intresserade kan 

anmäla sig till Karin 

Engdahl ( 0709102907) 

Dalabergsdagen 23 maj kl 16-19 

Den som är intresserad att delta 

kan anmäla sig till Karin 

Engdahl. 

Ljungskiledagen 17 juni  

ansvarig Ljungskile s-förening 

Nadja Turesson Wickberg 

Solid Sound 16-17 juni ansvarig 

Annelie Högberg 

Uddevallakalaset 27-29 juli 

ansvariga socialnämnden Stefan 

Skoglund 

Utomhusbio  20 augusti  

ansvariga kommunals s-klubb 
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