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Ta med barn, 
barnbarn och 
vänner och kom! 

Margaretha 

Lördag den 8 december kl 15.00 träffas  
vi i Rådhuset för en enkel Julfest! 
 

 Vi tittar på Gobelängerna 
 Äter gröt och skinksmörgås  
 Dricker kaffe eller te med kaka till 
 Har trevlig gemenskap och sjunger julsånger 
 

Kostnad: 50 kr/person. Anmäl senast  
den 5 dec till Eva-Britt el. Margaretha 
 

Ingång från gården i porten till höger 
Kommer du sent ring Eva-Britt: 0767-62 03 53  
eller Margaretha: 0706-33 06 40 

 
 



Kristdemokraterna säger Nej till att 

bygga på parkeringen intill Ström-

sparken. Kommunen har visserligen 

som mål att förtäta staden men det får 

inte bli på bekostnad av de gröna ytor 

som finns. 

Kristdemokraterna säger Ja till 

kommunens första vindkraftspark. 

Den blir på Bråvikens norra sida på 

Östkinds Häradsallmänning 

Kristdemokraterna säger Ja till att 

bolagisera SON, symfoniorkestern. 

Vad händer i politiken? 
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Det är en orkester i världsklass som vi 

tror kan stå på egna ben. 

Kristdemokraterna har medverkat 

till en justering av avgångsersättning-

arna för avgående politiker. Den har 

varit alldeles för generös men frågan 

är om inte det nya förslaget hamnar i 

andra diket. Det ska vara tryggt att 

ställa upp som politiker utan att ris-

kera ekonomin. 

Regeringens satsning på Ostlänken 

har startat en febril aktivitet kring hur 

kommunen ska organisera sig inför de 

stora ombyggnader som måste ske av 

staden. Jag tror att  på sikt kommer 

detta att vara ett lönsamt projekt, men 

under byggtid kommer det att kosta 

mycket pengar. Det är avsatt 10 miljo-

ner till en ledningsstab initialt. 

Som de flesta vet så byggs Hörsals-

parken om och det kommer förhopp-

ningsvis att bli en pärla i centrum. 

Men vad ska vi göra med Hörsalen? 

Byggnaden är i mycket dåligt skick 

invändigt och behöver renoveras. Jag 

är inte säker på att kommunen behö-

 ver fler fastigheter av denna typ.  

Finns det någon med ett bra förslag så 

hör av er. 

Under nästa år ska EM i damfotboll 

spelas på Nya Parken i Norrköping. 

Jag ställde mig positiv när förfrågan 

kom då det skulle kosta maximalt en 

miljon kronor. Inget är skrivet så när 

det nu visar sig att det hamnar runt 7 

miljoner så är det bara att bita i gräset. 

Tyvärr duger inte konstgräset utan det 

måste sås naturligt gräs till de fyra 

matcher som ska spelas. Så kan det gå. 

Ett stort projekt som kommunen och 

landstinget just nu håller på med är att 

föra över hemsjukvården i kommunal 

regi. Kommunen har inte tidigare 

sysslat med sjukvård, så det blir ett 

nytt ansvarsområde. Tyvärr följer inte 

läkarna med utan det blir även i fort-

sättningen två instutitioner som ska 

sköta vården. Jag är inte helt säker på 

att det är det bästa för patienterna, 

men vi får hoppas på det bästa. Krist-

demokraterna har stöttat förslaget. 
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Yvonne Andersson 

Bildsvep från Medlemsmötet där vår riksdagledamot 
sedan 14 år, Yvonne Andersson, inspirerade oss. Hon 
lyfte upp betydelsen av att Kristdemokraterna fanns 
med i Alliansen för att lyfta upp människovärdet. 

Alla bjöds på smörgå-stårta och underbara hembakade kakor. 

Bengt 



   

  VÅR FRAMTID  

  VÅRT ANSVAR  

Sida 3 

Bulletinen 
 

 

Lördag den 27 oktober träffades ett gäng kristdemo-

krater i Kolmården till en arbetsdag. Det skulle bli 

verkstad av all input  vi tagit till oss under årets stu-

diebesök.  
 

Det blev en trevlig dag med god mat, fika och bra 

diskussioner. En hel del olika förslag togs fram som 

vi ska göra politik av. Efter denna arbetsdag kommer 

vi att ta en stund varje måndaggruppmöte, då vi reso-

nerar om och bestämmer hur vi ska agera politiskt 

framåt. 
 

Arbetet går alltså vidare kring kristdemokraternas  

politiska focusområde - ”Barn och ungas uppväxt-

villkor”. Det finns också många förslag på verksam-

heter för fler studiebesök inför nästa år, som kan ge 

fortsatt inspiration i det politiska arbetet.  
 

Allt eftersom olika förslag blir konkreta motioner, 

interpellationen osv, presenterar vi detta i Bulletinen. 

 

Vårt uppdrag är att föra en politik som 

om möjligt gör livet lite bättre och lät-

tare att leva för Norrköpingsborna. 
 

 

 

 

Det är två år kvar till valet, men alla medlemmar är 
välkomna att skicka in förslag på namn redan nu.  

 

 Ange namn, telefonnummer och om du nominerar 

personen till Riksdagen, Landstinget eller  

 Norrköpings kommun - eller till flera nivåer. 
 

 Förslag till Riksdagen och Landstinget skickas till: 

  ostergotland@kristdemokraterna.se  
 eller per post till:  

 Kristdemokraterna Östergötland  

 Nomineringskommittén 

 Gränden Duvan 2  

 582 26 Linköping 
 

 Förslag till Norrköpings kommun skickas till: 

 eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se 
 eller per post till: 

 Eva-Britt Sjöberg 

 Norrköpings kommun 

 Oppositionsrådsenheten 

 608 81 Norrköping 
 

Alla nominerade kommer att tillfrågas innan de 

hamnar i Provvalskatalogen, som troligen kommer 

ut i mitten av april. 

 

Dags att nominera  
till  valet 2014! 

 

 
 

Fullmäktige tog i augusti beslut om en ny Kostpolicy med 
mål att öka kvaliteten och utbudet till förskola, skola och 
vård– och omsorg. Den hade föregåtts av en lång diskuss-
ion om en Matfabrik i Norrköping, som Alliansen lyckades 
stoppa tillsammans med en bred folkopinion.  
 

Den 20 november bjöd Alliansen in näringsidkare inom re-
staurangbranschen, chefer inom äldreomsorgen, skolan 
och förskolan, både kommunala och privata aktörer, till ett 
Matseminarium på Handelskammaren. Frågan var vilka 
möjligheter den nya policyn kan ge kommunen, företag i 
restaurangbranschen, personal osv...  
 

Talare var Merja Willman kommunens utredare, Johan Ås-
berg Maritime Catering, som levererar varm mat till ett 
äldreboende i Söderköping och Lina Anderson som arbetar 
i ett föräldrakooperativet Positivet där de har en kokerska. 
 

Seminariet avslutades med en bra paneldiskussion där alla 
fick möjlighet att ställa frågor och föra fram åsikter kring 
matfrågan. 

Kristdemokraterna Norrköping 

Eva-Britt - ett STJÄRNSKOTT!  

Tillsammans med 25 andra Kristdemokrater från hela 
Sverige har vår politiska sekreterare blivit uttagen till 
partiets Stjärnskottsutbildning. Nomineringen har gått 
genom distriktet.  

Eva-Britt har redan börjat sin utbildning en helg på Riks-

dagshuset och fortsätter på Kommun– och landstings-
dagarna i Helsingborg i januari. Eva-Britt får berätta om 

sin utbildning i Bulletinen efter avslutad utbildning någon 

gång i vår. 
 

Vi är glada för Eva-Britt och önskar henne  
      GRATTIS och LYCKA TILL!!! 

Alliansaktivitet 



 

INFORMATIONSKANALER: 
 

 Riksnyheter 
 www.kristdemokraterna.se 

 www.regeringen.se 

 www.riksdagen.se 

 www.rod.se  (riksdag & De-

partement) 

 www.dagenssamhälle.se  (Dagens Samhälle) 
 

 Regionala nyheter 

 www.lio.kristdemokraterna.se 

 www.e.kristdemokraterna.se 

 Östergyllen, distriktets egen tidning 
 

          Lokala nyheter Se vår nya hemsida som 

fortfarande är under uppbyggnad  

 www.norrkoping.kristdemokraterna.se 
  

        Navet - partiets intranät 
 Som medlem kan du få tillgång till intranätet. Gå 

in via kristdemokraternas hemsida och klicka dig 

vidare eller kontakta Eva-Britt Sjöberg 
 

 Kristdemokraten 
 Partiets egen tidning där också den interna       

debatten bland annat förs. 

 Prenumerera gärna! Ring 0730-20 45 57 
 

 Bloggar på NT: 
        Eva-Britt Sjöberg 

 Margaretha Ericsson 

 www.nt.se/politikerbloggar 
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Kristdemokraterna i Norrköping  Kristinaplatsen 3    norrkoping@kristdemokraterna.se 
Ordförande och gruppledare Margaretha Ericsson     0706-33 06 40   margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se 
Politisk sekreterare Eva-Britt Sjöberg           011-15 27 89  eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se   
 

Oppositionsråd Bengt Ekström           011-15 11 52,  0730-20 45 57      bengt.ekstrom@kristdemokraterna.se 
OBS! Bengt är sjukskriven en längre tid. Kontakta Margaretha eller Eva-Britt tills Bengt åter är i full tjänst. 
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December 
Styrelsemöte månd 3/12 kl 18.30 

 

Julfest för alla  
Lörd 8/12 kl 15.00 i Rådhuset. 

 
Fullmäktigegrupp månd 10/11 kl 18.30 
 

Kommunfullmäktige månd 17/12 

 

Ett nytt kallendarium för 2013 tas på 

nästa styrelsemöte och kommer då ut 

på vår hemsida. I nästa Bulletin finns 

Kallendariet för 2013 med. Den 

kommer ut inför vårt årsmöte. 

 

Lokalavdelningens 

Årsmöte  
11 /2 kl 18.30. Mer info kommer! 
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  Ideologirutan 
 

Politikens gränser…  
 

”Om staten, landsting/regioner eller kommuner inte respekterar det 
civila samhällets rättigheter att fullgöra sina uppgifter undergrävs 
det gemensamma bästa. När det offentliga genom lagstiftning, 
skatter, incitament eller pålagor tar över det civila samhällets upp-
gifter ökar hela samhällets sårbarhet.” 
 

(Citat ur kristdemokraternas Principprogram)  
 

 

MEDLEMSAVGIFT! 
 

Med nästa nummer av Bulletinen kommer 
inbetalningskort, men det går bra att be-
tala medlemsavgiften för 2013 redan nu. 
 

Medlemsavgiften är 125 kr/år     
  

Betala på Bankgironummer: 5610-1322 
och notera ditt namn! Som medlem får du 
vara med med i provvalet inför nästa val - 
både nominera och kanske bli nominerad. 


