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Eva-Britt valdes till oppositionsråd 
på Kristdemokraternas årsmöte 
den 11 februari. Den 25 februari 
valdes hon i Kommunfullmäktige. 
Margaretha samtalar med Eva-
Britt om hennes nya roll som poli-
tisk företrädare för Kristdemokra-
terna i Norrköpings kommun. 
  
Hur har du det på nya jobbet? Vad 
har du fått vara med om? 
 
Det har varit en rivstart. Nya möten 
och nya människor nästan varje dag. 
Jag har alltid tyckt om studiebesök, 
föredrag och faktiskt även de flesta 
sammanträden. Och nu får jag allt det 

 

i överflöd! Så jag kan inte säga annat 
än att jag verkligen trivs!  
 
Jag fick också en egen stol i salen 
för kommunfullmäktigesammanträ-
dena förra veckan. Alla ordinarie 
ledamöter har sin plats, och jag är 
bara ersättare, men jag har fått en 
egen plats på en kant i kraft av att 
vara oppositionsråd. Jag får inte yrka 
eller rösta, men jag får lov att delta i 
debatten. Detta utnyttjade jag på 
senaste sammanträdet. Det var rik-
tigt roligt! 
 
Ja, du gjorde det med den äran! Ing-
en kunde tro att det var första 
gången du var uppe i talarstolen. 
 
Ansvaret, men också möjligheterna, 
är stora i det här uppdraget. Hur 
känns det? 
 
Jag kommer in i arbetet bit för bit, 
det finns hur mycket som helst att 
lära sig. Så utmaningar saknas inte, 
men jag känner en otrolig uppback-
ning först och främst av de som 
finns runt omkring mig i partiet, men 
också i oppositionskorridoren. Det 
gör det hela betydligt lättare och 
mycket roligare. 
 
Att Elvira Wibeck har börjat som 
politisk sekreterare nu i april känns 
också mycket bra. Hon är en ung, 
kunnig och entusiastisk tjej. Jag tror 
att vi kommer att kunna uppmuntra 
och utmana varandra så att det blir 
riktigt bra. 

Framtidstankar? Visioner? 
 
Den stora utmaningen är att göra 
den kristdemokratiska politiken 
känd i Norrköping. För jag är över-
tygad om att det finns många som är 
kristdemokrater utan att de ännu 
förstått det.  
 
Att få jobba med barns och ungas 
uppväxtvillkor, som är Kristdemo-
kraternas huvudinriktning, känns 
väldigt bra. Barnen är vår framtid 
och om vi har dem för ögonen i po-
litiken tror jag att vi utformar den 
på ett bättre sätt, både i familje- och 
skolpolitiken. 
 
Att även värna om de äldres rätt till 
ett självständigt och värdigt liv är 
viktiga frågor, i det ingår bemötan-
defrågor, valfrihet och olika boen-
deformer. 
 
Vi önskar Eva-Britt lycka till!  

 

Vi är glada för att rådsfrå-
gan fått en så bra lösning!  
 

Jag fortsätter som gruppledare 
eftersom Eva-Britt är ersättare i 
Kommunfullmäktige. Det innebär 
att vi har en talesperson extra i 
fullmäktige. Vi ser fram emot ett 
redan påbörjat gott samarbete! 
 

 Margaretha Ericsson 
 Ordförande och gruppledare 
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 VALINFO 
 

Nästa år - 2014  
- ska vi delta i inte 
mindre än fyra val; 
 

 Europaparlamen-
tet - i juni 

 

 Sveriges riksdag 
 Östergötlands 

landsting 
 Norrköpings kom-

mun 
 Alla tre i september 
 

Nomineringsproces-
sen pågår just nu för 
provvalen. Provvalet 
väger tungt, men är 
rådgivande och en av 
de faktorer som vägs 
in när den slutgiltiga 
listan fastställs.  
 

En provvalskatalog 
med presentation av 
kandidater skickas ut 
den 29 april.  
 

Den 17 maj ska alla 
svar vara inskickade!  
 

Öppning av provva-
len för Riksdagen 
och Landstinget: 
21/5 på distrikts-
kansliet i Linköping. 
Medlemmar välkomna 
 

Fastställande av val-
sedlarna:  
På Höststämman 
16/11 2013. 
 

Öppning av provva-
let för Kommunen: 
28/5 kl. 18.30 på KD-
kansliet Kristinaplat-
sen. 3. 
Medlemmar välkomna 
 

Hearing med kom-
munkandidater: 
9/9 kl. 18.30 i Rådhu-
set i samband med 
Höstupptakt. 
 

Fastställande av 
kommunvalsedeln: 
På Årsmötet i februari 
2014.  

Elvira Wibeck har efter-
trätt Eva-Britt Sjöberg  
som politisk sekreterare för 
Kristdemokraterna. Tjäns-
ten är på 50%. Elvira be-
rättar  om sig själv och sitt 
nya uppdrag. 
 

"Nu efter påsk har jag, äntli-
gen, påbörjat mitt nya upp-
drag som politisk sekreterare. 
Något som känns mycket 
efterlängtat och otroligt spän-
nande. Jag är riktigt taggad 
och inspirerad att tillsam-
mans med er få arbeta med 
kristdemokratisk politik här i 
”min” stad. Jag tror att det 
kommer att innebära en del 
hårt och kanske tufft arbete, 
men att det också kommer 
vara roligt och mycket läro-
rikt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kommer nu senast från 
Eon Elnät, där jag har arbetat 
med administrativa och 
dokumentationstekniska ar-
betsuppgifter. Där har jag 
från och till arbetat sedan 
gymnasietiden. Parallellt 
med denna tjänst har jag 
även studerat vid Linköpings 
universitet på kandidatpro-
grammet för miljövetenskap.  

Miljöfrågor är alltså en av 
många frågor som engagerar 
mig, men också frågor angå-
ende utanförskap, uppväxt-
villkor och familj intresserar 
mig mycket.  
 
Jag sitter som ledamot i 
Barn- och Ungdomsnämn-
den sedan drygt ett år till-
baka. Det är inte alltid så lätt 
men väldigt intressant, pre-
cis som det ska vara. 
 
Jag har än så länge bara hun-
nit med att lite lätt orientera 
mig i rådhuset bland kolle-
gor och arbetsuppgifter, men 
jag känner redan att jag trivs 
och att jag har en spännande 
tid framför mig! " 

VÄLKOMMEN Elvira! Vi är så glada för att du sa ja till tjänsten! 

Ett 30-tal medlemmar kom 
till Årsmötet den 11 februari.    
 

Flyktingsamordnaren från 
Valdermarsvik Djamal Ha-
maili, talade medryckande 
om att lyckas med integration 
på en mindre ort.  
 

Efter en god smörgåstårta, då 
vi fick samtala lite extra med 
vår gäst, följde förhandling-

arna. Det har varit en omfat-
tande verksamhet under året 
trots att medlemsantalet 
minskat. Ekonomin är god. 
 

Förutom valet av Eva-Britt 
Sjöberg till nytt opposit-
ionsråd valdes bland annat 
avdelningens styrelse. 
 

Styrelsen: 
Margaretha Ericsson ordf. 

Niclas Clarén v. ordf.  
Gunnar Wahlström kassör 
Eva-Britt Sjöberg ledamot 
Åke Henrysson ledamot 
Elisabeth Nison ledamot 
Stefan Samuelsson ledamot 
Revisorer: 
Lars-Göran Arvidsson 
Ebbe Ericsson 
Marianne Adolfson  
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Avfärd från SMHI i Norrköping kl. 07.30 
Hemfärd från Stockholm ca. 16.00 
 

Kl. 10, efter en fika med vår riksdagsledamot Yvonne 
Andersson, guidar hon oss i Riksdagshuset. 
 

På eftermiddagen kan du delta i ett idéforum (se nedan), 
alternativt se Stockholm på egen hand.  
 

Bussresan: 250 kr. Anmäl till Elvira Wibeck 0725– 39 61 13 
eller elvira.wibeck@kristdemokraterna.se senast den 22 april. 

 En dag med fokus på viktiga samhällsutmaningar 
Ni ges tillfälle att lyssna till och prata med våra fyra statsråd. De medverkar 
och inspirerar! Kattis Ahlström från BRIS ger sin bild av barns vardag i 
Sverige. Andreas Johansson Heinö från Göteborgs universitet gästar och 
talar om integration och värdekonflikter. Charlotta Levay från Framtidskom-
missionen mm. Paneldiskussioner och åsiktstorg med partiets talespersoner! 

 

För mer info om eftermid-
dagens idéforum gå in på: 
 

kristdemokraterna.se/idéforum 



 

INFORMATIONSKANALER: 
 

 Riksnyheter 
 www.kristdemokraterna.se 
 www.regeringen.se 
 www.riksdagen.se 
 www.rod.se  (riksdag & Departement) 
 www.dagenssamhälle.se  (Dagens Samhälle) 
 

 Regionala nyheter 
 www.lio.kristdemokraterna.se 
 www.e.kristdemokraterna.se 
 Östergyllen, distriktets egen tidning 

 

          Lokala nyheter 
 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 0725-39 61 13 
 

 Bloggar på NT: 
        Eva-Britt Sjöberg 
 Margaretha Ericsson 
 www.nt.se/politikerbloggar 
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April 

Styrelsemöte månd 8/4 kl 18.30 

Utbildningsserie lörd 13/4 kl 9-13 

Valfrågor 2014 del 3  Linköping 

Kom.pol. grupp månd 22/4 kl 18.30 

Medlemsaktivitet lörd 27/4 

Resa till Riksdagen mm (Anmäl dig) 

Kommunfullmäktige månd 29/4 

Maj 

Styrelsemöte månd 6/5 kl 18.30 

Arbetskväll månd 13/5 kl 18.30 

Kom.pol. grupp månd 20/5 kl 18.30 

Kommunfullmäktige månd 27/5 

Juni 

Styrelsemöte månd 3/6 kl 18.30 

Kom.pol. grupp månd 10/6 kl 18.30 

Kommunfullmäktige månd 17/6  

Almedalen KD:s dag sönd 30/6 Visby 

Juli    Sommar och semester! 

Augusti 

Styrelsemöte månd 12/8 kl 18.30 

Kom.pol. grupp månd 19/8 kl 18.30 

Kommunfullmäktige månd 26/8  
 

Se hela året på Hemsidan 
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  Ideologirutan 
 

” Vi har ett ansvar att bevara, i stället för att slita, slänga och för-
bruka. Allt vi gör påverkar både samtid och efterkommande. Det 
gäller samhällets alla områden, men kanske framför allt synen på 
samhällsekonomin och miljön. Kristdemokraterna vänder sig emot 
de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistisk 
inspirerad slit– och slängfilosofi. Det har hitintills lett till en oansva-
rig hushållning med förgiftning av luft, vatten och mark som följd.” 

 

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram) 

 

Medlemsavgiften är 125 kr/år      
 

Betala på Bankgironummer: 5610-1322  

 

Ta med dina vänner  
och följ med på ett intressant 

studiebesök till  
 

”Bo Vital” 
Torsdag den 2 maj kl.10 

 

Vi träffas vid Ljuragatan 59  
 

Visningslägenhet med olika tek-
niska hjälpmedel ökar möjligheten 

att bo kvar hemma längre. 
 

 

Anmäl till Elvira 0725-39 61 13 
 

VÄLKOMMEN! 


