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Nr 1 2013 Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun 

Information från   - lokalpartiet för Svedala kommun BARAPARTIET 

BaraNytt 
Barapartiet hoppas att ni alla hittills haft en riktigt skön och avkopplande sommar, och 
vi vill med detta BaraNytt informera er om vad som är aktuellt samt vår kommande 
politiska verksamhet. 

Detta skiljer Barapartiet från andra 
partier: 
Vi är ett parti som är aktivt endast i 
Svedala kommun. 
Barapartiet driver frågor, som är ange-
lägna för Svedalas kommuninvånare 
utan att vara styrda av rikspartier. 
Vi koncentrerar oss helt och hållet på 
Svedala kommun och tar ansvar för 
alla frågor som berör vår kommun. 

Vill du vara med och påverka det som du 
tycker är viktigt i vår kommun? 
 
Kom då till Barapartiet! 
Vi har alltid öppna möten och alla som har 
något att ta upp är välkomna. Tidpunkterna 
för våra mötesdagar kan du finna på vår 
hemsida www.barapartiet.se, där kan du 
också komma i kontakt med oss om du har 
frågor via valet ”Fråga Barapartiet”. 

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? 
Läs artiklarna på följande sidor  

Bli medlem i Barapartiet! 
Medlemsavgift 25 kr/person och år 
Gå in på vår hemsida och anmäl er 

Plusgiro 23 12 41-1 

Vad är Barapartiet? Vill du vara med i Barapartiet? 

Barapartiet tycker det är viktigt att prioritera följande i Svedala centrum: 
Tunnel under järnvägen vid stationen 

Ny bro och upprustning av omgivningarna Aggarpsvägen – Ågatan 

Barapartiet hoppas att ni alla haft ett riktigt bra och avkopplande år och vill med detta 
BaraNytt informera er om vad som är aktuellt samt vår kommande politiska verksamhet.

I detta nummer:
• Bara Centrum
• Bara Backar
• Pude Sjö
• ”Dunkerska” i Klågerup
• Nya hastighetsbegränsningar
 Bara och Klågerup
• Hemtjänstlokal i Bara
• Ny politiker

Ansvarig utgivare:
Birgitt a Delring (BD).
Redaktionen:
Carin Falck (CF).
Jonathan Wett erström (JW).
Jan-Olof Nilsson (JON).

Barapartiet kallar till Årsmöte onsdagen den 30 mars kl. 18.30.
Mötet hålls i Klågerupsskolans matsal.

Varmt Välkommen!


