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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER I ÖSTERGÖTLAND!  Kristi himmelsfärdshelg!
Min man och jag är på hemväg från ett norrlandsbesök och jag
har min vana trogen datorn i knäet – det gäller att använda tiden
effektivt. Jag funderar på min första ledare för Östergyllen …..och
bestämmer mig för att berätta hur jag kände det när val-
beredningen ställde frågan till mig om att bli distriktsordförande.

Min första tanke var NEJ; Det finns andra som är mer lämp-
liga för uppgiften, jag har fyllt 60 och min man har börjat
trappa ner och jag har så många uppdrag både inom politiken
och utanför, så det går bara inte! Jag våndades verkligen men till
slut sa jag ändå ja.

NU NÄR JAG HAR KOMMIT  i gång så tycker jag att det är jättespännande
och roligt – och jag är inte ensam; Det finns en fantastisk om-
budsman, ett presidium och verkställande utskott, och så finns
ni alla förtroendevalda och medlemmar i hela Östergötland som
arbetar på olika sätt för partiet. Det är ändå ett ansvarsfyllt upp-
drag att vara ordförande för östgötadistriktet. Ett stort TACK till
er alla för förtroendet! Tillsammans med alla kristdemokrater i
Sverige får vi vara med och sprida vår politik som bygger på en

ideologi som är oslagbar.
Många åker på Riksting i slutet

på juni och en del till Almedalen i
mitten på juli. Mycket spännande
är på gång även under resten av det
här året; Ny ombudsman börjar 1:
e september och vi flyttar till ny lo-
kal den 15 september. Just nu pågår

många sammanträden med diskus-
sioner runt regionfrågan och den 21

september ska partiet och alla övriga
instanser lämna remissvar på ansvars-

kommitténs betänkande. Men innan
dess behöver vi alla sommarledigt!

Jag önskar er alla en riktigt skön
sommar!

MARGARETHA ERICSSON
DISTRIKTSORDFÖRANDE



Redaktionen
Tidningen Östergyllen är organ för Kristdemo-
kraterna i Östergötland. Tidningen utkommer
med 4 nummer per år. Detta nummer har en
upplaga av 1500 exemplar.

Detta är nummer 150 sedan starten.
Omslagsbild: Verkställande utskottet.

Ansvarig utgivare:  Sven Brus
Redaktion:  Per Larsson (redaktör),
Margaretha Ericsson, Sven Brus

per.larsson@kristdemokraterna.se

Tryckt av BPT-tryck AB.

ger information

Innehåll
i Östergyllen, nr 2 - 2007

3
4
6

12 Vårkampanj i Östergötland

14 Aktuellt från riksdagen

Aktuellt i distriktet

Ut på äventyr!

10 Regionalt landstingsgruppsmöte

Vårstämma i Åtvidaberg

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]

Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
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582 25 LINKÖPING
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Ut på äventyr!
SOMMAREN ÄR EN TID för resor. En del gör två
resor, ut till sommarstugan och tillbaka. Andra
gör långa resor till andra kontintenter! För flera
kristdemokrater från Östergötland väntar några
några korta och lite längre resor i början av som-
maren 2007. Det börjar lördag 2 juni, då vi som
inte bor i Ydre kommun får känna på hur långt
ydreborna har att åka när vi träffas på andra plat-
ser. Då blir det ett intressant och viktigt semina-
rium om ansvarskommitténs förslag i Rydsnäs.
Ett par veckor senare åker 35 kristdemokrater
från länet på studieresa till Paris, med ett stopp i
Bryssel på vägen. Sista helgen i juni är det så dags
för riksting i Sundsvall. Östgötadelegationen tän-
ker färdas miljövänligt och tar biogaståg till Med-
elpad. Kanske vill du följa med - hör av dig, det
kan finnas platser kvar i tåget! En dryg vecka in
i juli månad kommer Almedalsveckan i Visby på
Gotland. Kristdemokraterna har som vanligt en
egen dag, i år tisdag 10 juli. Kanske hittar du
några östgötar också där?

PER LARSSON  REDAKTÖR

16 Egna tankar
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Aktuellt
i Distriktet

Seminarium om ansvarskommitténs förslag
I slutet av februari presenterade ansvarskommit-
tén sitt förslag och nu pågår remisstiden för fullt.
Redan i slutet av september ska remisserna vara
regeringen tillhanda. För att få mer kunskap och
möjlighet att diskutera förslaget brett, anordnar
Framtidsbildarna och Kristdemokraterna i Öst-
ergötland tillsammans med granndistriktet i Jön-
köping ett seminarium om ansvarskommitténs
förslag och den nya regionindelningen. Lördag

2 juni  kl 09.00 sätter det igång i Rydängskyrkan
i Rydsnäs i Ydre kommun. Hoppas att du och
andra kristdemokrater från din lokalavdelning
deltar i detta viktiga och intressanta seminarium!

Seminarium om abortfrågan
Under våren har debattens vågor gått heta inom
Kristdemokraterna i abortfrågan. Regeringen har
lagt ett specifikt förslag om såväl abortmöj-
ligheten för utländska kvinnor i Sveirge som utö-
kade åtgärder för att förebygga abort! Därutöver
har andra allmänna aspekter på abort diskute-
rats. Inför rikstinget i slutet av juni finns flera
motioner inom området. För att förhoppningvis
klara ut en del frågetecken och ge möjlighet till
samtal och diskussion anordnar Framtidsbilda-
rna och distriktet ett seminarium torsdag 7 juni

kl 18.30 i Landstingshuset i Linköping. Alla in-
tresserade är varmt välkomna att deltaga!

Åk miljövänligt till rikstinget
Tidigt på morgonen torsdag 28 juni  åker öst-
götadelegationens ombud och ersättare iväg med
biogaståg från resecentrum i Linköping. Ytterli-
gare ombud hämtas upp i Norrköping. Är du
som medlem i Kristdemokraterna intresserad av
att åka till rikstinget som ”övrig deltagare” är du
varmt välkommen att åka med i biogaståget i
mån av plats. Du måste förstås anmäla dig till
rikstinget via www.kristdemokraterna.se, men
kontakta sedan Per Larsson, tfn 013-22 72 84
eller per.larsson@kristdemokraterna.se om du vill
åka med oss andra i biogaståget!

Studieresa till Paris
Söndag 17 juni åker 35 kristdemokrater från
Östergötland iväg på studieresa till Paris. Vi fär-
das med buss och gör på vägen stopp i bland
annat Bryssel med studiebesök på Europa-
parlamentet. I Paris väntar fler studiebesök på
bland annat Svenska ambassaden, Svenska kyr-
kan, Svenska kulturcentret och på FN-organet
UNESCO. Det blir också självklart gott om tid
att uppleva Paris i grupp och på egen hand! Spana
i nästa Östergyllen efter ett resereferat!

Kristdemokraternas dag i Almedalen
Som brukligt samlas även i år politiker, organisa-
tioner, företag och många andra till Almedals-
veckan i Visby på Gotland. Kristdemokraternas
alldeles egna dag under veckan är tisdag 10 juli .
Utöver det stora utbud av seminarier, debatter
och andra spännande möten som erbjuds varje
dag, bjuds denna dag kristdemokratiska familje-
aktiviteter i Almedalen och naturligtvis dagens
höjdpunkt, tal av Göran Hägglund kl 19.00.

Besök från distriktet i lokalavdelningar
Nyvalda distriktsordförande Margaretha Erics-
son lyfte när hon blev vald på vårstämman i
Åtvidaberg 17 mars att hon önskar besöka dist-
riktets lokalavdelningar. I början av maj gjordes
ett besök i Åtvidabergs lokalavdelning. I juni
väntar besök i Mjölby och Motala lokalavdel-
ningar och i augusti i Boxholm. Vill du ha besök
av distriktet i din lokalavdelning, kontakta Per
Larsson, per.larsson@kristdemokraterna.se eller
tfn 013-22 72 84.

Distriktskansliet flyttar i september!
Efter många turer, utredningar, förslag och dis-
kussioner beslutade distriktsstyrelsen vid ett ex-
tra sammanträde torsdag 10 maj att flytta dist-
riktskansliet från Drottninggatan 24 till en helt
nyrenoverad/ombyggd lokal på Westmansgatan
i Wahlbecks industriområde i Valla. I samma hus
finns bland annat vårdcentral, familjecentral och
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 2 juni  kl 09.00
Seminarium om ansvarskommitténs förslag och
den nya regionindelningen i Rydängskyrkan,
Rydsnäs, Ydre kommun. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 7 juni  kl 18.30
Seminarium om abortfrågan. Föredrag, samtal
och diskusison i Landstingshuset, Linköping.
Läs mer på sidan 4.

Torsdag 14 juni  kl 18.00
Rikstingsträff för östgötadistriktets ombud och
ersättare med genomgång av rikstingshand-
lingarna.

Söndag 17 juni-Söndag 24 juni
Studieresa till Paris. Läs mer på sidan 4.

Torsdag 28 juni-Lördag 30 juni
Kristdemokraternas riksting i Sundvall. Östgöta-
delegationen åker dit med biogaståg. Läs mer
på sidan 4.

Tisdag 10 juli
Kristdemokraternas dag under Almedalsveckan
i Visby på Gotland. Läs mer på sidan 4.

Onsdag 22 augusti
Kommun- och landstingsledningsdag i Stock-
holm.

Lördag 1 september
Ideologidag. Läs mer här intill.

Torsdag 6 september  kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Fredag 21 september
Landstingsgruppen åker till Stockholm.

Torsdag 4 oktober kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Lördag 6 oktober  kl 09.30
Regional kommun- och landstingdag med
avslutande höstfest. Läs mer här intill.

Onsdag 17 oktober
Kommun- och landstingsledningsdag i Stock-
holm.

Fredag 19 oktober
Partifullmäktige i Stockholm.

Lördag 20 oktober
Utbildning i First Class m.m. Mer information
kommer senare.

www.e.kristdemokrat.se

apotek. Flytten kommer att ske i mitten av sep-
tember och hjälp mottages av tacksamt av alla
som har tid och möjlighet, och kanske en rymlig
släpvagn eller flyttbil att låna ut. Hör av dig till
Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller e-post till
per.larsson@kristdemokraterna.se så fort som
möjligt!

Ideologidag 1 september
Som politiskt parti är det oerhört viktigt att inte
villa bort sig helt och hållet i strömmen av dags-
aktuella politiska frågor av olika storlek. För att vi
ska kunna hantera de frågorna på bästa sätt, är
det nödvändigt att hela tiden ha den kristdemo-
kratiska ideologin med oss. För att sätta fokus på
de idéer som bär vårt parti, anordnar Framtidsbil-
darna lördag 1 september  en ideologidag. Håll
utkik efter inbjudan och program när vi närmar
oss september!

Regional kommun- och landstingsdag
Efter paus under valåret 2006 är det i oktober i
år dags att ordna den trejde regionala kommun-
och landstingsdagen för Kristdemokraterna i
Östergötland. Första dagen gick av stapeln till-
sammans med distriktets 40-årsjubileum i sep-
tember 2004. Året efter nöjde vi oss med intres-
santa föredrag på dagtid. I år är vi festsugna igen,
och därför blir det lördag 6 oktober  regional
kommun- och landstingsdag med höstfest. Alltså
en heldag med föredrag, gemenskap och avslu-
tande fest. Boka in i almanackan redan nu och
spana efter inbjudan i början av höstterminen!
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Rapport
från vårstämma i Åtvidaberg

Europaparlamentariker Anders Wijkman talade om klimatfrågor vid vårstämman i Åtvidaberg 17 mars.

Wijkman gav vårstämman miljötema!
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Lördag 17 mars höll Kristdemokraterna i Öst-
ergötland distriktsstämma i Kulturhuset i
Åtvidaberg. Drygt 100 stämmodeltagare lyss-
nade bland annat till Europaparlamentariker
Anders Wijkman och valde en ny distrikts-
ordförande.

Tillslutningen var god när lokalavdelningen i
Åtvidaberg stod värdar för 2007 års upplaga av
östgötadistriktets vårstämma. Kulturhuset var
fullsatt när vårstämman inleddes på förmidda-
gen. Efter välkomsthälning från lokalavdelning-
ens ordförande Sofia Bortkiewicz, sång och mu-
sik av elever från kulturskolan och en exposé över
Åtvidabergs historia från en lokal guide väntade
aktuella informationer från riksdag, landsting och
Östsam av riksdagsledamot Yvonne Andersson,
landstingsråd Levi Eckeskog och gruppledare
Lars Eklund. Sedan var den äntligen dags att

hälsa europaparlamentariker Anders Wijkman
välkommen efter att han fördröjts något av ett
försenat tåg.

Som europaparlamentariker starkt engagerad
i miljö- och klimatfrågor har Anders Wijkman
bråda dagar. Direkt efter besöket på vårstämman
väntade ett annat engagemang i Oslo. Och att
han är starkt egagerad i frågorna gick inte att ta
miste på under anförandet på vårstämman. Stor
erfarenhet och kunskap bidrog också till att An-
ders Wijkmans föredrag blev mycket tankeväck-
ande för stämmodeltagarna.

MILJÖTEMAT ÅTERKOM  också senare på stämman när
stämmoförhandlingarna behandlade motioner
till årets riksting i Sundsvall. Distriktets eget nät-
verk för miljö- och lantbrukspolitik hade lämnat
in tre motioner om bekämpningsmedel, etanol-
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Lars Malmbjörk avtackas efter drygt 40 år i distriktsstyrelsen i olika funktioner; distriktsordförande, ledamot,
representant från seniorförbundet o.s.v. Lars Malmbjörk avgick också i samband med stämman som utgi-
vare av Östergyllen, efter att ha varit det sedan starten! Det var därför inte konstigt att stämmodeltagarna
gav Lars Malmbjörk stående oavationer efter Sven Brus avtackande ord.

Ny distriktsstyrelse
Presidium
Margaretha Ericsson, Norrköping,ordförande
Sven Brus, Norrköping, förste vice ordförande
Bengt Svensson, Valdemarsvik, andre vice ordf

Ledamöter
Jan-Willy Andersson, Linköping
Martina Axene, Motala
Levi Eckeskog, Boxholm
Lars Eklund, Linköping
Anders Eksmo, Söderköping
Nils-Ingvar Graan, Borensberg
Iréne Langvik, Skänninge
Dag Elfström, Linköping (vald av Kdu)
Torbjörn Lindelöf, Linköping (vald av Kd-S)

Ersättare
Magnus Engström, Linköping
Ingvar Hansson, Norrköping
Noomi Nilsson, Norrköping
Jan Nordlöf, Åtvidaberg
Madelene Ottosson, Valdemarsvik
Magnus Oscarsson, Ödeshög
Håkan Wass, Mjölby
David Högberg, Linköping (vald av Kdu)
Jan Haraldsson, Linköping (vald av Kd-S)

Därutöver beslutade distriktsstyrelsen vid sitt
konstituerande sammanträde att till distrikts-
styrelsen adjungera
Yvonne Andersson, Linköping
Per Larsson, Linköping

tillverkning och djurhållning med får. Ytterligare
sex motioner behandlades på stämman med för-
slag om nollvision för koldioxidutsläpp, a-kasse-
grundande arvoden till familjehem, skattefria
pensioner upp till 12 000, moderniserade vill-
kor för borgerliga vigselförättare och översyn av
kommunallagen avssende lokaliseringsprincipen.

Vårstämman förrättade också en hel del val.
Det kanske viktigaste valet var var val av distrikts-
styrelse, med bland annat ny distriktsordförande.
Valberedningens förslag Margaretha Ericsson
valdes enhälligt och tackade för förtroendet med
att bland annat uttrycka önskemål om besök i
distriktets lokalavdelningar (läs mer om det på
sidan 4). Se också ruta intill med hela styrelsen!

DET FANNS OCKSÅ DE  som lämnade sina uppdrag  i
samband med vårstämman. Lars Malmbjörk,
som innehaft de flesta uppdrag som finns i di-
striktet, avtackades efter drygt 40 år i distrikts-
styrelsen, där han bland annat varit distrikts-
ordförande. Lars slutade också som ansvarig ut-
givare för tidningen Östergyllen efter att ha varit
det sedan starten!

Nästa gång distriktet samlas till stämma är
vid höststämman lördag 17 november i Valde-
marsvik. Boka in redan nu!

PER LARSSON
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Rapport
från vårens utbildningar

Lyckad utbildningsserie på Lunnevad!

Vårens andra utbildningstillfälle på Lunnevads folkhögskola i Framtidsbildarnas regi inleddes med ett pass
om ”Kristdemokratisk ideologi för idag och imorgon” med Stefan Attefall, gruppledare i riksdagen.

Acko Ankarberg-Johansson talade om ansvarskommitténs förslag. Martina Axene, Jessica Antebrink, Ida
Karlsson, David Högberg, Staffan Nilsson och Magnus Engström lyssnade. Tommy Bernevång-Forsberg
talade om hur den kristdemokratiska organisationen fungerar.
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I föregånde nummer av Östergyllen kunde
du läsa om en lyckad premiäromgång för vå-
rens utbildningsserie i Framtidsbildarnas re-
gi. I mars och april har sedan två ytterligare
lyckade tillfällen följt med flera intressanta
medverkande med ett givande innehåll.

Ämnesområdena vid de två senare utbildnings-
tillfällena sträckte sig från kristdemokratisk ideo-
logi och organisation via ansvarskommitténs för-
slag till kommunikation och möten med väljare
och media. För att få ut mesta möjliga av dessa

ämnen hade duktiga föreläsare bjudits in. Även
god uppslutning bland deltagarna kunde note-
ras med både kommun- och landstingspoltiker
och åtminstone någon deltagare från de flesta av
distrikets lokalavdelningar. Lunnevads folkhög-
skola erbjöd ändamålsenliga lokaler och teknik
samt bjöd på god service i samband med lunch,
förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Sam-
manfattningsvis blev utbildningsserien fram-
gångsrik med många nöjda deltagare!

PER LARSSON



Vid vårens tredje och sista utbildningstillfälle på
Lunnevads folkhögskola var temat kommunikation
med väljare och media. Medverkade gjorde (över
bildraden från höger) Gudrun Brunegård, grupple-
dare i Vimmerby kommun, Sven-Åke Svensson,
gruppledare i Emmaboda kommun, Henrik Ehren-
berg, chefredaktör för tidningen Kristdemokraten och
(till vänster) Ola Sigvardsson, chefredaktör för Öst-
göta Correspondenten. Bland deltagarna (mitten-
bilden) fanns (rad 1) Lena Käcker Johansson, Doris
Andersson, Nils-Ingvar Graan, (rad2) Gunnar Nils-
son, Ingrid Eriksson, Ingrid Lindwall, Anders
Riedenfalk, (rad 3) Kristina Hansen, Liselotte Fager,
Magnus Engström, Karin Svensson Nygren, (rad 4)
Tommy Sennehed, Lars Nordgren, Sam Hellgren.F

O
T

O
: 

P
E

R
 L

A
R

SS
O

N



10

Rapport
regionalt gruppmöte

Patientsäkerhet och regiondiskussion

Diskussion om den nya regionindelningen vid regionalt gruppmöte med landstingsgrupperna i Östergöt-
lands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län. I panelen fanns gruppledarna Levi
Eckeskog, Östergötland, Lisbeth Rydefjärd, Jönköping, Anders Andersson, Kalmar, Rolf Sällryd, Krono-
berg och Carl-Gunnar Madestam, politisk sekreterare i Blekinge.
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Torsdag-Fredag 3-4 maj stod Kristdemokra-
ternas landstingsgrupp i Östergötland värd
för regionalt gruppmöte på Stiftsgården Vård-
näs. Tema patientsäkerhet, Aktuellt från so-
cialdepartementet och diskussion om anvars-
kommitténs förslag stod bland annat på pro-
grammet.

Stiftsgården Vårdnäs välkomande i soligt och
varmt vårväder och de vackra omgivningarna
tedde sig om möjligt ännu vackrare. Även själva
stiftsgården hade begåvats med en ny utbygg-
nad, en Birgittapaviljong för avkoppling, fika
och spontana möten. Förutsättningarna för ett
lyckat regionalt gruppmöte var alltså strålande
när det gäller lokaliteterna.

På dagordningen fanns ett digert program
under dagarna två, och efter en stärkande inle-

dande lunch på torsdagen, hälsade Östergötlands
nya distriktsordförande, Margaretha Ericsson,
välkommen till länet. Först ut i programmet var
sedan landstingsgruppens vice gruppleadare
Iréne Langvik och politisk sekreterare Per Lars-
son, som tillsammans presenterade majoritetsar-
betet i Östergötland.

DÄREFTER VAR DET DAGS  att välkomna gästerna i
gruppmötets första tema; patientsäkerhet. Stig
Nyman, kristdemokratiskt landstingsråd i Stock-
holm och kanske den politiker i landet som kan
mest om patientsäkerhet presenterade tillsam-
mans med Hans Rutberg, chefläkare på Universi-
tetssjukhuset i Linköping, tankar, idéer och prak-
tiskt arbete inom området patientsäkerhet.

Torsdagens nästa programpunkt var ”Aktu-
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De dryga 40-talet deltagarna från landstingsgrupperna i Östergötland, Smålandslänen och Blekinge lyss-
nade intresserat på (från vänster) Stig Nyman, landstingsråd i Stockholms läns landsting, Hans Rutberg,
chefläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping och Karin Johansson, statssekreterare hos socialministern.

ellt från Socialdepartementet” med statssekrete-
rare Karin Johansson. Åhörarna fick av henne en
ordentlig genomgång av vad det kristdemo-
kratiska departementet hittills har gjort, arbetar
med just nu och ämnar göra framöver.

Välmatade med ny kunskap hade sedan de
dryga 40 deltagarna ett par timmar att koppla
av, vila eller ströva runt i den vackra omgivande
naturen. Framåt kvällen väntade god middag
med underhållning av Nils-Ingvar Graan och
Tommy Sennehed. Maten var som vanligt på
stiftsgården fantastiskt god och underhållarna
lyckades med sång, historier och avslutande dans-
kurs att roa sin publik.

EFTER EN GOD NATTS SÖMN i komfortabla rum vän-
tade sedan en rejäl frukost innan fredagsprog-

rammet satte igång. Först ut denna andra dag
var Kristdemokraternas gruppledare i region-
förbundet Östsam, Lars Eklund, som presente-
rade partiets ansvarsområden i regionarbetet;
kultur, folkbildning, natur och fritid.

Gruppmötets avslutande del handlade helt
och hållet om ansvarskommitténs förslag och den
nya regionindelningen. Daniel Liljeberg, poli-
tiskt sakkunnig hos kommun- och finansmark-
nadsministern, berättade inledningsvis hur re-
geringen arbetar med frågan. Därefter ledde Lars
Eklund en paneldebatt med landstingsgrupple-
darna från de fem länen. Övriga deltagare fick
också möjlighet att ställa frågor, och det står klart
att det är en mycket aktuell fråga med många
aspekter och synpunkter!

PER LARSSON
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Glimtar
från vårkampanjen

Göran Hägglund kampanjade i länet!
F

O
T

O
: 

P
E

R
 L

A
R

SS
O

N

Göran Hägglund gästade Östergötland under vår-
kampanjen med ett besök i Linköping fredag 4 maj.
Göran talade, blev krönt till årets vitsippa med vit-
sippsballonghatt, blev fotograferad tillsammans med
en åhörare och blev intervjuad av lokalradion.

Kristdemokraternas vårkampanj i Östergöt-
land på temat ”Mer tid med barnen” med in-
riktningen att vårdnadsbidraget ska införas
så snart som möjligt fick celebert besök när
Göran Hägglund gästade Linköping fredag 4
maj. Det blev både torgmöte och besök på
familjecentral.

Solen lyste intensivt på Lilla Torget i Linköping
och det vita kristdemokratiska partytältet glän-
ste och skvallrade tillsammans med ett antal vita
kristdemokratiska jackor och flera kända lokala
kristdemokratiska ansikten om att något stort var
på gång. Pressen var på plats, landstingsgruppen
kom rusande från sitt regionala gruppmöte på
Stiftsgården Vårdnäs och bänkar och uteserve-
ringar på torget var fyllda med fredagsfikare och

flanörer. Och nästan på slaget 13.00 dyker Gö-
ran Hägglund upp. Folk samlas runt den tillfäl-
liga scenen med roll-ups och högtalaranläggning
invid partytältet och lyssnar på det familje-
politiska budskapet framfört genom en utfråg-
ning av Göran Hägglund med östgötska riksdags-
ledamoten Yvonne Andersson som utfrågare.

KRISTDEMOKRATER OCH  andra torgbesökare lyssnar
intensivt. Barnen verkar kanske aningen mer in-
tresserade av ballongkonstnären Mr Goran som
tillverkar ballongfigurer åt alla barn och vuxna
som vill ha. En särskild vitsippshatt av balonger
är undangömd i ett hörn i partytälet, och när
Göran Hägglund talat färdig blir han krönt med
hatten till årets vitsippa av Linköpings lokalavdel-
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Vårkampanjen i Norrköping
Vi var fem personer som blåste gasballon-
ger för glatta livet och klistrade kd-mär-
ken på bananer. Vi klädde ut vår politiske
sekreterare Ingrid Eriksson till en under-
bar clown och sedan förflyttade vi oss till
”röda torget” för aktiviteter. Partytält och
två trottoarpratare, liksom högtalaranlägg-
ning sattes upp. Vår Clown delade ut
ballonger och vi andra delade ut info-bro-
schyrer till föräldrarna. Clown och ballon-
ger är säkra kort för att få barnen att stanna
upp. Vår riksdagsman Yvonne Anders-
son kom på besök och Yvonne, Margare-
tha och Sven hjälptes åt med att hålla
apeller. Yvonne passade på att intervjua
både födelsedagsbarn och en blivande
brud på möhippa. Det blev sång och
hurrande.  Vi hade jättetrevligt! Få kan
göra mycket med små medel. När vi gick
hem sa vi till varandra - detta kan vi göra
om igen i höst! Bra betyg!

MARGARETHA ERICSSON

nings ordförande Lisbeth Forsberg. Kommunal-
rådet Jan-Willy Andersson som underhållit med
dragspelsmusik i torgmötets inledning tar ett
stycke till medan media, kristdemokrater och
andra hugade flockas runt partiledaren för att
hälsa, intervjua eller fotografera sig tillsammans
med partiledaren.

PER LARSSON

Mr Goran gjorde ballongfigurer och Jan-Willy An-
dersson spelade dragspel när Göran Hägglund gäs-
tade Lilla Torget i Linköping.

Mr Gorans ballonghattar och Mr Görans tal konkurre-
rade om barnens uppmärksamhet. Vem vann?



Rapport
från Riksdagen

Taiwan - den vackra
och beundransvärda ön!
JUST HEMKOMMEN FRÅN  ett besök i Taiwan slås jag
av hur mycket vi tar för givet i Sverige. Sveriges
demokratiska historia kan dateras genom olika
nedslag i tiden, men vanligast är nog att man
hänvisar till införandet av allmän rösträtt 1921.
Inte många av oss nu levande har därför minnen
av hur det är att leva i ett land där inte rätten att
rösta gäller för alla medborgare.

I Sverige hörs det relativt litet om Taiwan,
trots att Taiwan hör till en av Sveriges viktigaste
exportmarknader i Asien och ca 50 svenska före-
tag finns på plats i Taiwan. Och trots att landet,
som redan portugiserna menade med dess be-
nämning Formosa – den vackra ön – är just be-
dövande vackert. Landet är till ytan mycket litet,
men det har mer än två gånger så stor befolkning
som Sverige med sina 23 miljoner invånare.

DE FÖRSTA DEMOKRATISKA  valen hölls 1996 och se-
dan dess är demokratin och de tillhörande fri-
och rättigheterna om än inte väldigt djupt ro-
tade, så åtminstone där för att stanna.

Jag hade, liksom övriga i den svenska delega-
tionen, förmånen att få träffa en kvinna som vet
vad det vill säga att kämpa för dessa rättigheter;
vice president Anette Lu, som tillhör DPP, the
Democratic Progressive Party. Hon berättade hur
hon under slutet av 70-talet, den kanske mör-
kaste perioden i Taiwans politiska historia, avtjä-
nade 6 år i fängelse för sina åsikters skull.

Jag fick möjligheter att möta och tala med
denna kvinna, som är i min egen ålder, som till
en vän. Det är därför inte enkelt att acceptera att
Anette Lu aldrig skulle kunna besöka mig, hon
skulle inte få visum till Sverige. Så tufft kan po-

litiska ställningstaganden slå mot en enskild män-
niskas livsrum.

Anette Lu leder president Chen Shui-bians
rådgivargrupp i frågor som rör mänskliga rättig-
heter och hon har själv rest över världen i sin
kamp för ”soft power”, dvs mänskliga rättighe-
ter, demokrati, fred, kärlek och harmoni. Hon
har medverkat vid en rad arrangemang för att
stärka människors rättigheter både globalt och
inom landet och hon har tillsammans med an-
dra politiker och medborgare kämpat för att vidga
demokratin i Taiwan.

TAIWANS KAMP FÖR DETTA  förtjänar uppskattning
och stöd. Man kan nästan säga att det hör till vår
plikt som varande ett demokratiskt land att upp-
muntra det land som oförtrutet fortsätter att
kämpa för fri- och rättigheter. Det påminner oss
också om vikten av att aldrig ta demokrati för
givet. Vi behöver återerövra insikten om allas vårt
ansvar för att verka för demokrati och mänskliga
fri- och rättigheter i vårt land och i världen.

YVONNE ANDERSSON RIKSDAGSLEDAMOT



Rapport
från Landstinget

DET ÄR ETT OMFATTANDE  och omfångsrikt arbete i
landstingets majoritet som Kristdemokraterna är
med och tar ansvar för. Vi får ödmjukt men mål-
medvetet verka för att vården i Östergötland ska
bli både bättre och mer tillgänglig.

När jag skriver detta, är det ett avbrott i förbe-
redelsearbetet inför Regionsjukvårdsnämnden i
Kalmar som jag skall delta i den 21 maj. För att
spara energi kommer jag att samåka med vår till-
förordnade landstingsdirektör Lena Lundgren
och därmed givs förmodligen tillfälle att dryfta
viktiga frågor under resan och därmed vinner vi
fler syften med samåkningen. Vi har stämt möte
i Linköping 06.30 och därmed avgår jag från
Boxholm en bra stund före detta klockslag. På
dagordningen finns bl. a. implementering av
framtagna cancerriktlinjer i vår sjukvårdsregion.
Allt för att få en så bra vård som möjligt. Före-
dragande expert är Hans Starkhammar som också
har sin professionella bas vid Universitets-
sjukhuset i Linköping.

VÅR SJUKVÅRDSREGION HETER ”Sydöstra sjukvård-
regionen” och består av landstingen i Jönköpings,
Kalmars och Östergötlands läns landsting. Vi har
ett bra samarbete som vi bör ta vara på inför
diskussioner omkring hur framtida regioner ska
se ut. Då ni får tidningen Östergyllen är detta
möte avklarat tillsammans med en rad andra
möten som vart och ett kräver ett förarbete för
att vi på ett bra sätt skall flytta fram positionerna
för en bättre vård.

Vi har nu också från majoritetens sida lagt
fram vår gemensamma budget inför åren 2008-
2010. Ännu ett steg har tagits för att uppnå våra
fem partiers ledord tillgänglighet, delaktighet och
kvalitet. Den vision som är bärande i budgeten
är ”Bra vård och bättre hälsa”. En vision som ska
vara lätt att komma ihåg men som också ska fyl-
las med ett ändamålsenligt innehåll då den skall

Bra vård och bättre hälsa!

LEVI ECKESKOG   LANDSTINGSSRÅD

omsättas i den omfattande organisation som
landstingets verksamhet utgör.

Den ekonomiska utvecklingen i Östergöt-
land är inte så god som man hade kunnat hop-
pas. För 2008 beräknas landstingets ekonomiska
ram öka med 80 miljoner kronor. 70 nya miljo-
ner till vården och 10 milj till kollektivtrafik.

ETT VIKTIGT STEG ÄR ett nytt auktorisationssystem
inom primärvården. Vårdcentralerna får möjlig-
het att få en ”kvalitetsstämpel” om de uppfyller
vissa kvalitativa och tillgänglighetsmässiga krav.
Stöd och utvecklande dialog ska föras för att på
detta sätt utveckla den nära vården som står för
det mesta av vardagssjukvården. Förhoppnings-
vis ska en sådan auktorisation både öka attrakti-
viteten för anställningar inom primärvården sam-
tidigt som medborgarna ska kunna se att deras
vårdcentral fungerar bra genom att villkoren
uppfylls.

I budgeten beskrivs också en värdegrund för
arbetet. Den innehåller bl.a. en punkt om att
man ska behandla andra som man själv vill bli
behandlad. En god värdering som stämmer bra
med Kristdemokraternas grundläggande värde-
ringar. Sammantaget vill vi med budgeten skapa
möjlighet för ett fortsatt arbete för att ge östgöta-
rna så mycket vård som möjligt – vård som präg-
las av tillgänglighet, delaktighet och kvalitet!



POSTTIDNING B

Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Sommar - tid att fundera?
HEJ KÄRA KRISTDEMOKRATER  i Östergötland! Nu har våren
snart passerat och sommaren tar vid. Jag har i helgen
varit på ett sol- och vindbelönat bröllop och påmints om
hur viktigt det är att man bygger sina liv på en stabil
gemensam grund i stort och smått. Detta gäller ju också
vår Kristdemokratiska politik som är en livsmiljöpolitik.
Vi har en stabilitet när det gäller såväl sociala, ekono-
miska eller miljöpolitiska frågor att erbjuda byggnation
på, för framtiden...

HÄR BEHÖVER VI HITTA NYA SÄTT , att dela med oss av vad vi
står för och varför. Jag tar sommaren som en användbar
tid till att fundera över hur vi som parti möter våra med-
borgare runt omkring oss i Östergötland? Vill uppmuntra
även Dig att fundera, för att vi ska lyckas dela med oss av
vår Kristdemokratiska politik till Östgötarna.

Ha nu en skön sommar, så hörs vi till hösten.
MARTINA AXENE , MOTALA


