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    Bulletinen
Kristdemokraterna i Norrköping 

Barn och unga är vår framtid! Det kan vara våra egna barn eller andras barn, men 
det är de som ska ta över detta samhälle en dag.

Därför är jag glad och stolt att tillhöra ett parti som ställer dem i centrum, och inte bara dem utan 
hela familjen. Många partier pratar om att vi måste satsa på barn o unga, men de glömmer den vikti-
gaste delen i barnens liv, familjerna. Naturligtvis är arbetslösheten, näringslivsklimatet och bostads-
bristen viktiga frågor men det är fungerande hem, med trygghet och värme, som ger barnen de bästa 
förutsättningarna att möta  framtiden, i skolan, i arbetslivet och i relationer.

Jag träff ade en man vid förra valrörelsen som sa: - varför ska jag rösta på KD, jag är inte gift  och 
har inga barn. Kommer inte ihåg precis vad jag svarade honom då, men idag skulle jag säga: för att 
kristdemokraterna satsar på framtiden! Genom att satsa på barn och familjer får vi ett stabilt sam-
hälle som alla har nytta av.

Jag blev inte kristdemokrat för nåt fl ashigt vallöft e. Jag blev kristdemokrat för att KD har en poli-
tik som håller i längden, med solidaritet, förvaltarskapstanken och subsidiaritetsprincipen. 

Det fi nns inget annat parti som kommer i närheten av den familjepolitik som KD har, och som svenska folket vill ha. Det enda 
sättet att få en större frihet för familjerna är att kristdemokraterna får starkare infl ytande i politiken som drivs. 

Med detta som grund vill vi kämpa för familjecentralerna och barnahus, för mindre barngrupper i förskolan, 
för meningsfulla fritidsaktiviteter, för bättre näringslivsklimat, för ökat byggande, för funktionsnedsattas möj-
ligheter till större delaktighet, för en skola där lärarna får vara lärare och där eleverna får det stöd de behöver, 
och för trygghet och valfrihet inom äldreomsorgen.

Därför ser jag fram emot att engagera mig i den valrörelse som ligger framför, och delvis redan dragit 
igång. Det hoppas jag att du också gör, för vi behöver alla hjälpas åt.    Eva-Britt

Oppositionsrådstankar

Det lackar mot jul och därför inbjuder vi dig som
medlem på Grötfrukost. Lördagen den 7/12 är ni 
välkomna att avnjuta trevlig gemenskap och god 
julgröt. Ni kommer även att få lyssna till överlä-
kare Stefan Redéen. 
 
Ta med familj och vänner!

Dag:   Lördag den 7 december
Tid:    10-12
Plats: Cafeterian i Rådhuset, ingång från gården/par-
keringen.
(Vid sen ankomst, ring Elvira på telefonnummer 0725-
39 61 13.)

Anmälan sker senast söndag den 1 december till Elvira 
Wibeck (kontaktuppg på sista sidan).
Glöm inte att ange antal och eventuella allergier.
Kostnad 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Välkomna på julfestlig grötfrukost

Två regionala utbildningar anordnas i vår inför 
valet 2014. En valpraktisk utbildning hålls i   
Norrköping för dig som kommer att ha en roll i 
valrörelsen. Temat för dagen är ”kampanjarbete 
och möte med väljaren”. Dessutom anordnas en 
utbildning för dig som kandiderar till Kommun- 
eller Landstings/Regionfullmältige i februari.  

11 januari  Valpraktisk utbildning i Norrköping
22 februari  Kandidatutbildning i Stockholm

Boka även in den 
10 februari   Lokalavdelningens årsmöte 

Mer info om anmälan, program, tid och plats för 
utbildningarna och årsmötet kommer. 
Håll utkik på mailen och på hemsidan!

Tre viktiga datum att boka in!



Allt har sin tid – både årstider och politiska uppdrag… Vintern är på väg och snart är det jul – ljusets och 
hoppets högtid – och för oss kristdemokrater finns det hopp trots stora förändringar på alla nivåer. Varken vår 
riksdagledamot Yvonne Andersson eller vårt landstingsråd Levi Eckeskog ställer upp för omval. Nya kompe-
tenta kandidater toppar kristdemokraternas listor, liksom det gör i Norrköpings kommun…Nya tider – nya 
möjligheter!  

Efter 22 fantastiskt spännande och roliga år är också min tid som ledamot i full-
mäktige slut. Den 30 september var mitt sista fullmäktigesammanträde. Jag behö-
ver mer tid för min man Lasse och min stora familj. Gruppledarskapet, som jag 
svarat för sedan år 2000, lämnar jag med varm hand över till vårt oppositionsråd 
Eva-Britt Sjöberg. Hon behöver den plattformen, och Eva-Britt har redan visat att 
hon axlar ansvaret med den äran! Det känns väldigt tryggt, och jag är övertygad om 
att Eva-Britt får samma fina stöd från de förtrondevalda och partiet som jag hela 
tiden fått. 

Läsarna av Bulletinen kan inte heller missa att denna lilla tidning har fått en ny 
design. Elvira Wibeck, vår duktiga politiska sekreterare, har nu tagit över detta 
hantverk från mig. Jag tyckte det var dags att byta utseende – och så fin den blev! 

Jag önskar er alla medlemmar en riktigt skön julehelg och ett gott nytt kristdemo-
kratiskt valår, men glöm inte att lokalavdelningen inbjuder till Jul-frukost – en 
”Morgonfest”! Då får vi träffas och mer personligt önska varandra en God Jul!
        Margaretha

Söndagen den 16 november hölls distriktets höststämma i Örtoma. Utöver trevlig gemenskap,  intressanta 
föredrag och en höstfest antogs även valsedeln för riksdagsvalet 2014. I toppen står Magnus Oscarsson, 
Andreas Ardenfors och vår Eva-Britt Sjöberg, som blev inröstad i topp-tre på höststämman.  
De Norrköpingsbor  som finns med på valsedeln är:

3.  Eva-Britt Sjöberg
9.  Elvira Wibeck
17.  Elisabeth Nison 
22.  Niclas Clarén

Det återstår att se vem som kommer att representera Östergöt-
land i Riksdagen nästa mandatperiod. 

Margaretha uppe i talarstolen på sitt 
sista KF-sammanträde, världs-van! 

Ideologirutan
Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar
självfallet inte. Precis som i alla andra mänskliga
sammanhang uppstår konflikter och det begås
misstag också inom familjen. Trots sina brister är
familjen den viktigaste byggstenen i samhället och
den livsform som har störst möjlighet att vara den
lilla nära gemenskap som behövs för att människor
ska växa. Fungerar inte familjen som en bas fungerar
inte heller samhället.   
   läs mer på sid 89-90 i principrogrammet

Blir det en Norrköpingsbo till Riksdagen?

Ordförande har ordet



I slutet av september bjöd Karlstad in 
Kristdemokrater från hela landet till 
Riksting. Vi var fyra ombud från Norr-
köping. Tillsammans med de andra på 
östgötabänken syntes vi oft a i teverutan. 
Dels från bänken men också en hel del 
från talarstolen. 

Under Rikstinget reviderade och antogs 
propositionen ”Sverige- världens bästa 
land att växa upp i”. Prop:en innehåller 
familjestödjande åtgärder, skolsatsningar 
och metoder för att få in unga på 
arbetsmarknaden. Den kommer att utgöra 
grunden för partiets politik där fokuset 
ligger  på barn- och ungas uppväxtvillkor. 
KD – Alliansens sociala röst!

Utöver det röstade vi ”Ja” till utredning av
Natomedlemskap och till att slopa max-
beloppeti Vårdnadsbidraget. Dessutom 
inröstades fem nya 
ledamöter till 
parti styrelsen. 

Gå in på Navet för att 
läsa mer kring besluten 
som togs i Karlstad...

Höstens kampanj har vänt sig till familjer med budskapet att 
KD är familjens röst och att vi vill stötta familjer till att få mer 
tid tillsammans. 

I kampanjmaterialet har tre förslag presenterats som ska hjälpa 
familjerna till att få ihop vardagspusslet. 
 • Mindre barngrupper i förskolan 
 • Utbyggd och mer fl exibel familje försäkring
  • Stöd till ekonomiskt utsatta

  barnfamiljer

 Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i  
fokus och arbetar för att det ska bli enklare att kombinera 
familjeliv med arbete.
 
Vi vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat och strävar 

eft er att göra Sverige till världens bästa land att växa upp i!

Konferensanläggningen i Karlstad Niclas prydde tv-rutan.

Östgötabänken röstade inte alltid 
som övriga län.Koncentrerade ombud.

Norrköpings fyra ombud: 
Eva-Britt Sjöberg, Lars-Göran Arvidsson, Niclas Clarén och Elvira Wibeck

Riksting i Karlstad 

Höstkampanjande

I kampanjmaterialet har tre förslag presenterats som ska hjälpa 

 • Utbyggd och mer fl exibel familje försäkring



Kontaktuppgifter
Ordförande: Margaretha Ericsson   0706-33 06 40  margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se
Oppositionsråd och gruppledare: Eva-Britt Sjöberg  0767-62 03 53   eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare: Elvira Wibeck    0725-39 61 13  elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
Kristdemokraternas kansli i Norrköping:   Kristinaplatsen 3  norrkoping@kristdemokraterna.se

FÖLJ DEN LOKALA POLITIKEN VIA:
Lokalavdelningens hemsida:
www.norrkoping.kristdemokraterna.se

Eva-Britt Sjöbergs nt-blogg:
www.nt.se/bloggar/evabrittsjoberg

Lokalavdelningens twitter: 
www.twitter.com/kdnkpg

Elvira Wibecks twitter:
www.twitter.com/elvirawibeck

FÖLJ DEN REGIONALA POLITIKEN VIA:
Kristdemokraterna i Landstinget: 
www.lio.kristdemokraterna.se
Kristdemokraterna Östergötland:
www.e.kristdemokraterna.se

FÖLJ RIKSPOLITIKEN VIA:
Partiets hemsida: www.kristdemokraterna.se
Regeringen: www.regeringen.se
Riksdagen: www.riksdagen.se
Riksdag och Departement: www.rod.se
Dagens Samälle: www.dagenssamhalle.se

NAVET - PARTIETS INTRANÄT
Som medlem kan du få tillgång till intranätet. 
Kontakta Elvira Wibeck för inloggningsuppgifter. 

TIDNINGAR
- Bulletinen- Lokalavdelningens medlemstidning
- Östergyllen- Distriktets medlemstidning
- Kristdemokraten: Partiets tidning. 
mer info: www.kristdemokraten.se

November
Sön 24/11 kl.13.30-18.00 Arbetsdag i Rådhuset
Mån 25/11 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

December
Lör 7/12 JULFEST, Se inbjudan på förstasidan
Mån 9/12 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet
                   kl.18.30 Kom.pol grupp, KD-Kansliet
Mån 16/12 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

2014
Januari
Lör 11/1 Kampanjutbildning (mer info kommer)
Mån 20/1 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet  
      kl.18.30 Kom.pol-grupp, KD-Kansliet
Mån 27/1 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

Februari
Mån 10/2 Årsmöte BOKA IN (mer info kommer)
Mån 17/2 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet
                   kl.18.30 Kom.pol-grupp, KD-Kansliet
Lör 22/2 Kandidatutbildning (mer info kommer) 
Mån 24/2 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

Mars
Mån 24/3 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet
      kl.18.30 Kom.pol-grupp, KD-Kansliet
Fre-Lör 28-29/3 Kommun&Landstingsdagar, 
Göteborg
Mån 31/3 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

På lokalavdelningens hemsida finner du alltid ett 
aktuellt och uppdaterat kalendarium.

www.norrrkoping.kristdemokraterna.se

 Medlemsavgiften är  
125 kr/år. Inbetalas på  

Bankgironummer: 5610-1322. 
Är du osäker? kontakta Margaretha Ericsson.

Kom ihåg

Kalendarium Informationskanaler

Undrar du vad KDU har för 
aktiviteter på gång i Öster-
götland? Kontakta ordförande
linusdp@kdu.se


