Då är det dags igen för information från
Kristdemokraterna i Östergötland. Även om det
varit sommar och semester så har flera av oss
funnits med på olika marknader i länet - många
intressanta möten och samtal blev det. Och fort
har det gott för nu är det mindre än ett år till
nästa val.
Vi kristdemokrater kommer att gå till val på
hur vi behandlar vi våra äldre, de som varit med
och byggt upp vårt land. Vi i KD är det enda
parti som vill ta bort den s.k. pensionärsskatten. Att det finns lika bra sjukvård i hela
landet oavsett du bor. En annan fråga är
familjen, den viktigaste byggstenen i samhället.
Åtta av tio barn som kontaktar BRIS vill ha mer
tid med sina föräldrar. Vi kristdemokrater har
en hel verktygslåda med olika åtgärder för att
föräldrar, om de vill, ska kunna ha mer tid med
barnen. En annan fråga handlar om trygghet,
att det finns poliser som kommer när det
begåtts brott oavsett var i landet. Att vi kan
försvara vårt land mot yttre hot men också att
självförsörjningen av livsmedel ökar i vårt land.
Viktigt att livsmedelsstrategin inte bara blir
några rader i en text utan att det gör skillnad för
våra bönder. Har du inte varit i riksdagen på
länge eller kanske aldrig varit där så passa på
att följa med oss på vår resa under hösten, jag
kommer visa er runt här i riksdagen.
Jag vill önska er en fin höst
Magnus Oscarsson, Partidistriktsordförande

Kristdemokraterna i Region Östergötland har
de senaste månaderna fortsatt att engagera oss i
den bredd av frågor som finns inom regionens
ansvarsområde. Det område som de allra flesta
associerar med regionen, och som också är det
budgetmässigt allra största, är förstås hälsooch sjukvården. Kristdemokraterna har under
många år haft högt förtroende i sjukvårdsfrågorna, och så ska det förstsås vara även
fortsättningsvis! Strax innan sommaren
presenterade vi från Kristdemokraterna i
regionen, tillsammans med Moderaterna,
#24förslag för att lösa vårkrisen i Östergötland.
Ingen kan väl ha undgått rapportering om brist
på vårdplatser och problem med bemanning.
Våra #24förslag innehåller en bred palett av
åtgärder för att komma till rätta med krisen. På
vår hemsida kan du läsa mer om de olika
förslagen.

Ett annat viktigt område för regionen är
kollektivtrafik. Som jag berättat i tidigare
nummer av Östergyllen, har vi från
Kristdemokraterna lämnat in en motion om att
regionen bör prioritera Stångådalsbanan högre.
Järnvägen mellan Linköping och Kalmar är
strategiskt viktig för tillväxten i regionen, och
väsentlig för såväl arbetspendling som
privatresor. För att sätta ytterligare fokus på
frågan bjöd vi in till dialogmöte i Kisa i början
av september, där en panel med representanter
för näringsliv och politik i både Östergötland
och Kalmar län medverkade. Vi fortsätter att
driva på i frågan och ger oss inte förrän vi är i
mål!
Per Larsson, oppositionsråd och gruppledare
för Kristdemokraterna i Region Östergötland

Är du nyfiken på vad det
innebär att engagera sig
eller känner du någon som
du är nyfiken på politik?
Har du en fråga eller
synpunkt om vad som
händer i det område du bor
i eller i samhället i stort- Då
är detta en kväll för dig!
Vi inbjuder till två kvällar,
en i Linköping den 2
oktober klockan 18:30 i
Stadshuset och en i
Norrköping den 3 oktober
klockan 18:30 i Rådshuset,
där du kommer att få
tillfälle att ställa dina frågor
och samtala med
Riksdagsledamot Magnus
Oscarsson, Regionråd Per
Larsson och Kommunalråd
Eva-Britt Sjöberg.
Vi vill se dig som är medlem
sedan tidigare, men ta gärna
med någon som ännu inte
är medlem. Vi bjuder på
fika.

i riksdagshuset och berätta
om sitt arbete och de frågor
som han arbetar för i
riksdagen. Det kommer att
bli en mycket intressant dag
med god gemenskap. För
dig som redan är medlem
finns givetvis möjlighet att
följa med till en kostnad på
250 kronor. Efter besöket i
riksdagshuset blir det ett
par timmar fri tid i
Stockholm då alla på egen
hand äter lunch. Vid 16tiden vänder vi åter mot det
sköna Östergötland.

engagerade kontakta
seniorförbundets
ordförande Solveig
Danielson.

Tisdag 17 oktober kl 18.30
är alla intresserade
välkomna på
kulturseminarium på Zara
Leander-museet på
Vikbolandet. Vi bjuds på
guidning och kåseri av
Brigitte Pettersson, som
jobbade hos Zarah. Fika
ingår i deltagaravgiften som
är 125 kr.

September
30/9 Ideologidag – Mänskliga
rättigheter

Den 2-3 augusti var vi på
plats och mötte
skänningebor, östgötar och
turister från när och fjärran
på Skänninge märken.
Enkät om livsmedelsproduktion, ballonger, godis
och tidningen Vardagsliv
fanns att tillgå i vårt tält.

Oktober
2/10 Engagera dig, du behövs!
Stadshuset i Linköping.
3/10 Engagera dig, du behövs,
Rådshuset i Norrköping.
7/10 Delegationsträff inför
rikstinget
17/10 Kulturseminarium- Zarah
Leander
20-22/10 Riksting i Uppsala.

November
Den 11 november kommer
vi anordna en bussresa från
Östergötland där vi bjuder
med alla nya medlemmar på
ett besök hos Riksdagsledamot Magnus Oscarsson
i riksdagshuset. Vi startar
vid 8 tiden i Linköping och
hämtar upp i Norrköping.
Vi bjuder på kaffe och
smörgås på vägen upp till
Stockholm. Framme i
Stockholm kommer Magnus
Oscarsson att guida oss runt

9/11 Partidistriktsstyrelsen
sammanträder

besökte den 28 augusti
kommunalråd Eva-Britt
Sjöberg i Norrköping.
Seniorena träffas vanligtvis
den sista måndagen varje
månad. Seniorerna kommer
att finnas med tillsammans
med partiavdelningen i
Norrköping på Seniormässan, News 55, den 1
november. Vill du

25/11 Höstfest och extra
årsmöte. Vi fastställer våra
valsedlar inför riksdags- och
landstingsvalet 2018.

December
14/12 Partidistriktsstyrelsen
sammanträder
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