Hasle Møllevangen
Nyhedsbrev april 2017
Kære medlem
Der sker som sædvanlig rigtig meget i Socialdemokratiet. Herunder kan du læse mere om, hvad der foregår
i din partiforening, blandt andet urafstemning om kandidatlisten til byrådsvalget samt program for 1. maj.
God læselyst!

Urafstemning om kandidatliste til byrådsvalg
Til det kommende byrådsvalg lægges det ud til medlemmerne i Aarhus at bestemme rækkefølgen
på kandidaterne på den socialdemokratiske liste. Man kan stemme på mindst syv og højst 11
kandidater – se særskilt udsendt materiale fra Socialdemokraterne i Aarhus Kommune (SIAK).
Der er i alt opstillet 22 socialdemokrater. Listen repræsenterer den mangfoldighed, vi som parti
gerne vil være eksponent for. Der er både kvinder og mænd, kandidater med anden etnisk herkomst, yngre som søger valg for første gang og nogen der allerede har solid erfaring fra byrådet.
Bestyrelsen for Hasle-Møllevangen anbefaler, at du stemmer på de to kandidater, vi har i vores
partiforening, nemlig Anne Graversen og Hüseyin Arac.
Hvem man derudover vælger at give sin stemme, vil der fra partiforeningens side ikke være nogen
anbefaling i forhold til. Der vil sammen med afstemningsmaterialet være en kort præsentation af
hver enkelt kandidat.
Anne vil blandt andet arbejde for at fremme børnefamiliernes trivsel.
Hüseyin vil blandt andet arbejde for god integration gennem uddannelse og arbejde.

Anne og Hüseyin brænder begge for byrådsarbejdet og de socialdemokratiske grundholdninger
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Nytårskur og generalforsamling 2017
Traditionen tro har foreningen afholdt nytårskur for alle medlemmer. I år var det den 18. februar. Vi var
meget spændte, idet den musikalske underholdning i år var to-mandsorkesteret Pouls Cabaret, og ikke Lars
og Villy som vi plejer. Der blev leveret underholdning for alle pengene – og vi havde en rigtig dejlig
eftermiddag. Hvem der kommer og spiller til næste år har vi endnu ikke besluttet, så fortæl os gerne hvad
du synes. Birgitte Svenningsen (regionsrådsmedlem) og Anne Graversen (byrådskandidat) leverede ved
samme lejlighed de politiske indslag, i vanlig fin stil naturligvis.
Allerede 14 dage efter nytårskuren var der generalforsamling. Ud over at der blev valgt ny formand samt
foretaget valg til øvrige poster, var der politisk debat med Hüseyin og Anne. Foreningens to
byrådskandidater er klar til efterårets valgkamp!

Ny formand for foreningen
I forbindelse med vores generalforsamling i marts, havde daværende formand, Mikkel, valgt at træde
tilbage. I den forbindelse blev jeg valgt som ny formand på generalforsamlingen. Jeg hedder Hans Sig og er
65 år, jeg bor på Januarvej i Hasle sammen med min kone Elly. Jeg har gennem en årrække været valgt
formand i SID og som gruppeformand i 3F. Jeg vil med stor interesse arbejde for vores forening, og jeg
glæder mig til de udfordringer, der skal løses i samarbejde med bestyrelsen.

Generalforsamling 4. marts 2017: Nyvalgt formand Hans Sig (stående) foreningens æresmedlem Annie
Carlsen (venstre side), afgående formand Mikkel Møller (siddende), Elly Tophøj (højre side)
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Byråds- og regionsrådsvalg 2017
Har du lyst til at være med?
Hvis du har lyst til at være med til at lave valgkamp, må du endelig ikke tøve med at kontakte foreningen. Der er brug for alle
gode kræfter, som har lyst til at lægge en lille eller stor indsats.
Måske har du lyst til at være med til at udvikle politik i samarbejde med kandidaterne? Måske har du lyst til at dele en stak
foldere ud i dit nabolag? Eller måske har du en god ide, som
kandidaterne bør tage med, når de skal ud og møde vælgerne?
Send en mail til tilmeld@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
hvis du har lyst til at være med.
Elly Tophøj (til venstre) og byrådskandidat Anne Graversen (til højre)
på vej til at dele materiale ud ved torvedag i Åbyhøj, 20. august 2016

Kommende arrangementer
I den kommende tid har du blandt andet mulighed for at deltage i disse arrangementer. Øvrige
arrangementer fremgår af mails m.v., som løbende bliver sendt ud.
•

Arbejdernes internationale kampdag 1. maj 2017.
Der er morgenmøde i Aarhussalen hos LO, Sct. Knuds Torv, Aarhus C. Programmet for
morgenen (taletider) er:
7.00 Velkomst ved formand Morten Pless
7.10 Borgmester Jacob Bundsgaard
7.30 Pause
7.40 Formand Mette Frederiksen
8.15 Pause
8.20 Regionsrådsformandskandidat Anders Kûhnau
8.40 Formand for Frit Forum Aarhus Stine Linea Pedersen
9.00 Tak for i dag
Alt i mens der holdes taler, vil der vanen tro være morgenbrød og kaffe til medlemmerne.
Det anbefales at komme i god tid. Tilmelding er ikke nødvendigt.
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Kl. 12 er der demonstrationsmarch fra rådhuset til Tangkrogen. Folketingskandidat og
formand for Støtteforeningen for Irakiske Torturofre Christen Sørensen medbringer et 16
m. langt banner, som vil blive båret til Tangkrogen. Hvis du har lyst til at hjælpe med at
bære banneret eller dele flyers ud, er du velkommen til at kontakte formand, Hans Sig
gerne senest 24. april (se kontaktoplysninger på sidste side).
Derudover er der som sædvanlig fest og taler på Tangkrogen om eftermiddagen.
•

Grundlovsmøde i Åbyhøj 5. juni 2017. Vi kender ikke programmet endnu. Hold øje med
annoncering på vores hjemmeside

•

Sommerfest 12. august 2017, invitation udsendes inden sommerferien men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Kender du én som kunne tænke sig at være medlem?
Så er det bare med at få snakket med vedkommende og meldt ham eller hende ind. Benyt
mailadressen: indmeld@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk eller kontaktoplysningerne
herunder.
Der er også mulighed for at blive intro-medlem, hvor det i en periode ikke koster noget at være
medlem. Kontakt Susanne for at høre mere (se medlemsansvarlig herunder).
Kontaktoplysninger, Socialdemokraterne Hasle-Møllevangen:
Webside: socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
Email: foreningen@socialdemokraterne-hasle-mollevangen.dk
Formand: Hans Sig Nielsen, Tlf. 21 73 44 05 Mail: hans.sig@live.dk
Næstformand: Dennis Sasser Tlf: 22 57 86 15 Mail: dennis@sasser.dk
Kasserer: Torben Herfelt Tlf: 60 84 96 12 Mail: herfelt.torben@gmail.com
Medlemsansvarlig: Susanne Jørgensen Tlf: 40 95 33 29 Mail: dora.susanne@gmail.com

