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       Julen står för dörren! 

 

Julens budskap om fred och frid till alla människor är vår värld i stort behov av. Varje 

dag får vi rapporter om demonstrationer och stridigheter, människor dödas, barn och 

gamla skonas inte. Det är ett oerhört lidande som är svårt att ta in för oss som  

inte haft krig på århundranden.  

 

Men i Sverige mår många människor dåligt mitt i välfärden av andra orsaker, och det blir mer kännbart  

just under julen. När familjer gläds och firar med god mat och ger varandra gåvor, så känns sorgen större  

för den som inte har råd, eller för den som är sjuk, eller är ensam och kanske känner sig övergiven.  

 

Hur tar vi till o
ss Julens budskap om fred till alla människor? Nu går hon för långt tänker någon som läser 

detta! Bulletinen är en tidning för ett politiskt parti och ska inte sprida religiös propaganda! Men - tänk 

efter… Kristdemokraternas principprogram bygger just på Bibelns tanke om alla människors lika och unika 

värde - där vi har ett värde för vår egen skull, just därför att vi är människor, inte för den nytta vi gör.  

Detta får vi inte glömma när vi tar politiska beslut som rör våra medmänniskor - och det gör alla beslut …  

 

Och så till praktisk handling; Finns det plats vid vårt bord för en ny vän i Jul? 

Jul-
funderingar 
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Årskrönika för 2011 
i bild och text ur oppositionsrådets synvinkel 

 
Även om vi i skrivande stund inte har någon 

snö så började 2011 med mycket snö som 

gjorde ett rejält hål i kommunens börs. 

Snöröjningen budgeterades till 12 men slu-

tade på ca 35 miljoner. 
 

Oppositionsrådet på väg till jobbet. 

Året började med en rejäl arbetsinsats. Norrköping 

var värd för Kristdemokraternas kommun– och 

landstingsdagar den 28-29 januari som hölls i den 

vackra Louis de Geer konsertsal. 
 

Sofie Drake från Finspång och Anders Eksmo från 

Söderköping skötte värdskapet på ett föredömligt 

sätt. De skönsjungande kusinerna från S:t Anna  

Underhöll. 

 

I månadsskiftet februari/mars hölls ett välbesökt 

årsmöte. Som inbjuden 

talare var riksdagsledamo-

ten Emma Henriksson.  
 

Under valrörelsen och även 

i slutet av 2010 var sjukför-

säkringsfrågorna mycket 

debatterade i media. Hon 

gav sin syn och talade även 

om vad Kristdemokraterna 

gjort för att förbättra regel-

verket så att ingen ska 

hamna ”mellan stolarna”. 
 

Margaretha Ericsson valdes till ny ordförande 

efter avgående Niclas Clarén. Han valdes till 

vice ordförande. 
 

Bengt Gunnarsson förärades med en ros för sitt 

mångåriga engagemang även efter att han läm-

nat styrelsen 

I mars månad var det även  

distriktsstämma i Mjölby. Mar-

gareta Ericsson lämnade ordfö-

randeskapet som hon skött med  

bravur under flera år. 
 

Magnus Oscarsson nyvaldes till-

sammans med Bengt Ekström 

som 2:e vice. Martina Axene 

fortsatte som vice ordförande. 

En vacker vårkväll 

var vi politiker in-

bjudna till parken 

för att beskåda IFK. 

De spelade nu i 

Allsvenskan och 

ville visa vad de 

gick för. 

 

Efter mycket veder-

mödor under året 

lyckades de bli kvar 

i Allsvenskan.  
 

Bra med tanke på 

hur mycket pengar 

som kommunen har 

satsat  på parken. 

 

 

 

 

 

 

 

Alliansen har på ett fram-

gångsrikt sätt arbetat med seminarier som haft olika 

teman. Under april anordnades ett med temat, ”Var 

finns framtidens jobb”.  Arbetsförmedlingens chef 

Göran Landgren och chefsekonom Stefan Fölster med-

verkade.  
 

Tyvärr halkar Norrköping efter jämförbara städer i 

tillväxt. Med anledning av detta har det bildats en jobb

-kommission med representanter från alla samhällsak-

törer. Näringsliv, kommun, universitet, fackföreningar, 

arbetsförmedlingen m.m. Uppdraget är att med alla de 

goda förslag som kommer fram, tillsammans vända utvecklingen. 

Den 17 maj fyllde vår riks-

dagsledamot 60 år, och jag 

fick äran att uppvakta henne i 

Stockholm. Det var en fest 

med många prominenta gäster. 

På bilden uppvaktas hon av sina kolleger från Öster-

götland, Finn Bengtsson och Andreas Norlén. 
  

Jan-Willy underhöll gästerna med sitt dragspel.  

Kristdemokraterna Norrköping 
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Som oppositionsråd har jag den stora förmånen att få göra många studiebesök, och intressanta 

sådana. Under året har jag bland annat besökt företag som tillverkar eller förädlar papper. Ett stort 

antal företag som har flera tusen anställda tillsammans.  
 

En annan nisch i Norrköpings företagsvärd är alla statliga verk. Verk med spetskompetens inom 

sina områden. Exempel är SMHI, Luftfartsverket och Sjöfartsverket som jag besökt. 
 

Ett företag och en ort som försörjer ett stort antal Norrköpingsbor 

är Siemens i Finspång. Även SAPA aluminiumprofiler är viktig. 

Detta gör att orter som Svärtinge växer så det knakar.   
 

Det finns också ett växande kluster av små och växande teknik och 

medieföretag runt Visualiseringscentret med kopplingar till Uni-

versitetet. Dessa företag kommer att bli betydelsefulla framöver.       
 

Tyvärr är inte kameran alltid med men ofta får vi inte heller foto-

grafera då vi besöker företag med högteknologisk produktion. 

 

Norrköpings Hamn är vår regions viktigaste hamn med sitt stra-

tegiska läge med närhet både till järnväg, europaväg och flyg. 
 

I somras invigdes både den 

fördjupade inseglingsrännan 

och containerhamnen. Nu kan 

alla fartyg som går in i Öster-

sjön anlöpa Norrköpings 

Hamn. En viktig och strategisk 

investering.  
 

Både infrastrukturministern, landshövdingen , trafik-

verkets chef och övrigt berörda chefer var med vid den pampiga invigningen. 
 

För några veckor sedan hade jag även förmånen att besöka Oskars-

hamns kärnkraftverk. Det kändes nog bra att inte ha denna industri i 

Norrköping, men händer det en olycka så drabbas vi nog ändå. 
 

Jag fick även följa med 450 meter ned i berggrunden där forskning 

sker om hur vi på det bästa sättet ska kunna förvara det utbrända 

kärnbränslet. Den mängd det handlar om är 12 ton som ska förvaras 

i kopparkapslar i 100 000 år, som visas på bilden till vänster. 

Vi fick även smaka på 

vatten som funnits i berg-

grunden i 7000 år. Salt 

med bergsmak. 

  
En av årets höjdpunkter var den 

Europaresa som jag och Annkatrin 

gjorde tillsammans. Vi besökte en 

mängd viktiga politiska platser, 

som Europeiska centralbanken och 

Europaparlamentet.  
 

Att lyssna på Alf 

Svensson i parlamen- 

tet var en höjdpunkt.  

 

Det blev även 

tillfälle till 

andra aktivite-

ter. 

Här  vandrar vi 

bergen med 

milsvid utsikt. 

Kristdemokraterna Norrköping 

En händelse som tog tag i 

mig var invigningen av en 

affär, Kameltorget, som 

drivs av Somaliska kvinnor. 

Det var mycket glada och 

stolta. 

Näringslivsdirektör Ann 

Revland knyter ihop två tyg 

som en symbolhandling. 

  
 

 

Jag önskar er en 

Fridfull Helg 

Och Ett Gott Nytt År 

Detta var ett axplock av allt 
som hänt under året. En ny 
och spännande roll för mig.  
 

Den största utmaningen just 
nu är att hitta sätt och for-
mer för att informera er på 
ett ännu bättre sätt. 



 

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.kristdemokrat.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 Bengt Ekström  
 

 Kristdemokraten 
 Partiets egen tidning där också den interna       

debatten bland annat förs. 

 Prenumerera gärna! Ring 0730-20 45 57 
 

 Bloggar på NT: 
        Bengt Ekström 

 Margaretha Ericsson 

 Katarina Ekström 

 www.nt.se/politikerbloggar 
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Januari 
Styrelsemöte månd 9/1 kl. 18.30 
 

Upptakt för förtroendevalda 

måndag 16/1  kl 18 - 21.00 
 

Fullmäktigegrupp månd 23/1  kl 18.00 
 

Kommun- och landstingsdagar med 

extra Riksting i Västerås 27-28/1 
 

Kommunfullmäktige månd 30/1  
 

Februari 
Arbetsmöte månd 6/2 kl 18.00 
 

Årsmöte måndag  13/2 
 

Fullmäktigegrupp månd 20/2 kl 18.00 
 

Kommunfullmäktige månd 27/2 
 

Mars 
Styrelsemöte månd 5/3 kl 18.00 
 

Arbetsmöte månd 12/3 kl 18.00 
 

Vårtstämma lörd 17/3 
 

Fullmäktigegrupp månd 19/3 kl 18 
 

Kommunfullmäktige månd 26/3 
 

April 
Styrelsemöte månd 2/4 kl 18.00 
 

Fullmäktigegrupp månd 16/4 kl 18.00 
 

Kommunfullmäktige månd 23/4 
 

Se ev. ändr. Kalendariet på hemsidan 

I 
n

 f
 o

 r
 m

 a
 t

 i
 o

 n
  

K
 a

 l
 e

 n
 d

 a
 r

 i
 u

 m
 

            

  Ideologirutan 
”Varje människa är en unik och oersättlig individ och har 
samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, 
social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell 
identitet. Människovärdet är knutet till existensen, inte 
till olika stadier eller situationer i den enskilda människans 
livscykel eller till hennes förmågor eller egenskaper.” 

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram) 

Ny i  

politiken! 

 

Vi hälsar Elvira 

Nilsson, välkom-

men som ersättare 

i Arbetsmarknads

- och vuxenubild-

ningsnämnden. 

Elvira efterträder 

Anibal Rojas som har flyttat till 
Uddevalla. 

Elvira är 21 år och läser till 
Miljövetare. Hon 

har redan redovisat från arbetet i nämnden för 

fullmäktigegruppen. Full fart frå
n början!  

Lycka till i
 nämndarbetet, Elvira! 


