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Ledare
från distriktsordföranden

Vi har precis passerat alla helgona helgen. En helg då vi tänker lite extra på 
nära och kära som lämnat oss. Denna helg var ju för årstiden en väldigt 
varm helg. Vår familj passade på att gå ut i vår skog och bara njuta av 
den höga luften och härliga höstdoften i skogen. Det har ju varit väldigt 
grått ute sista tiden, men när vi var ute och gick så tittade solen fram på 
oss. Snacka om att solen gör skillnad! 

Att göra skillnad är ju det som vi Kristdemokrater kan göra i svensk 
politik. Lokalt, regionalt och i rikspolitiken. Vårt partiprogram och 
princip program är helt unikt bland svenska partier. Där vi vill sätta 
människovärdet och de etiska värdena i centrum. Enkelt kan man säga 
att den gyllene regeln: ”Allt vad vi vill att andra ska göra mot oss det ska 

vi göra mot dem”, är en fantastisk grundregel och 
en kompass att luta sig emot. 

 Vi i presidiet, Martina Axené, Bengt Ekström 
och jag har varit ute på en turné i länet. Vårt 
mål är att träffa alla er i lokalavdelningarna. 
Vi har hittills besökt Valdemarsvik, Finspång 
och Ydre. Det har varit roligt och inspirerande 

att få träffa er! Vi ser fram emot att få 
besöka fler lokalavdelningar 

under vintern och våren. Hör 
gärna av er så kommer vi!

  Jag vill passa på att 
välkomna er till Öster-
götlands kommun- och 
landstingsdag lördagen 
den 19 november. Det 
kommer att bli en trevlig 
och inspirerande dag! 
Jag vill också rekom-
mendera dig att åka 
på Kristdemokraternas 
kommun- och lands-
tingsdagar som nästa 

år är i Västerås, 27-28 
januari.

Magnus OscarssOn
DistriktsorDföranDe

Njut av hösten!
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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
Gränden Duvan 2
582 26 LINKÖPING
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Lyckad studieresa i Europa

15 Aktuellt från landstinget

Värt att berätta!
Från journalister, ledarskribenter, statsve-
tare och tyvärr även från en del kristdemo-
krater har under hösten hörts en ramsa som 
mest liknar tonårspop på ständig repeat. För 
varje gång den framförs tycks de som fram-
för den tro att den blir mer sann. Istället är 
det precis tvärtom!  Vad det handlar om är 
Kristdemokraternas resultat i höstens budget-
förhandlingar. Partiet är inte den stora förlo-
raren! Göran Hägglund har lyckats få igenom 
förbättringar för barnfamiljer, pensionärer 
och det civila samhället och återigen tydligt 
visat att man är Alliansens sociala röst! Tack 
vare Kristdemokraterna blir det en förstärk-
ning av ekonomin för barnfamiljer och unga 
med de minsta ekonomiska marginalerna, 
genom höjda bostadsbidrag. Bostadstillägget 
höjs för de sämst ställda pensionärerna sjuk-
försäkringen förbättras. Berätta allt detta för 
väljarna i din kommun – Kristdemokraternas 
politik är värd att berättas om!

per LarssOn reDaktör
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Rapport
från kandidatträffar

Partiledarkandidater gästade distriktet
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ingen har väl kunnat undgå att det just nu finns 
fler än en kandidat till att väljas som partile-
dare vid Kristdemokraternas extra riksting i 
Västerås lördag 28 januari. i mitten av oktober 
anordnades två träffar i distriktet där de båda 
partiledarkandidaterna fick presentera sig och 
sin politik, svara på frågor och samtala med 
östgötska kristdemokrater.

Kristdemokraterna har en lång tradition av 
att ha riksting varje år, och därmed välja par-
tipresidium och halva antalet ledamöter och 
ersättare i partistyrelsen varje år. Rikstingen 
har normalt hållits i månadsskiftet juni-juli, 
och vartannat år har det varit möjligt att lämna 
in motioner till rikstinget. I samband med 
rikstingen 2005-2006 gjordes ett försök att 
ändra i partiets stadgar, för att likt många andra 
svenska partier, ha riksting enbart vartannat år. 
För att ändra stadgar krävs antingen enhälligt 
beslut vid ett riksting, eller två tredjedels majo-
ritet vid två på varandra följande riksting. Vid 
det första rikstinget fick stadgeändringen två 
tredjedels majoritet, men året därpå hade bland 
annat östgötadistriktet svängt och endast enkel 
majoritet uppnåddes. Det blev därmed ingen 
stadgeändring och rikstingen fortsatte att hållas 
varje år. Nu, 2010-2011, görs ett nytt försök 
och vid sommarens riksting i Umeå uppnådde 
stadgeändringen om riksting vartannat år två 
tredjedels majoritet. Vid det extra rikstinget 
i Västerås 28 januari ska beslut nummer två 
fattas. Det återstår nu att se om östgötadelega-
tionen och andra distrikt håller bättre fast vid 
sin linje denna gång, så att stadgeändringen 
går igenom.

OM stadgeändringen går igenom kommer en 
konsekvens av det bli att val behöver göras av 
partipresidium och halva antalet ledamöter och 
ersättare i partistyrelsen, eftersom det då inte 
blir något riksting i sommar. Skulle däremot 
östgötar och andra svänga i stadgefrågan likt 
sist det begav sig och två tredjedels majoritet 

inte uppnås, blir det riksting i sommar som 
vanligt och val av partipresidium och övriga 
partistyrelsen skjuts upp till dess. Det senare 
scenariot är kanske inte så troligt, men skulle 
förstås bli ett riktigt antiklimax efter höstens 
intensiva debatt!

riKsOrganisatiOnens VaLberedning har i vilket fall 
förberett sig för att val ska göras 28 januari och 
har därför bett distrikt och lokalavdelningar 
runt om i landet att skicka in nomineringar. 
Som underlag för beslut om nomineringar från 
Östergötlands lokalavdelningar och distrikt 
anordnades alltså kandidatträffarna i mitten 
av oktober. Boxholms lokalavdelning bjöd 
19 oktober till Centrumkyrkan i Boxholm in 
Mats Odell, som hade med sig Ebba Busch 
och Bengt Germundson. Landstingsgrup-
pen bjöd till landstingshuset i Linköping 
in Göran Hägglund. Båda träffarna leddes 
av Levi Eckeskog, som är både ordförande i 
Boxholms lokalavdelning och gruppledare för 
landstingsgurppen.

per LarssOn
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Regional kommun- 
och landstingsdag

Kristdemokraterna i Östergötland och Studieorganisationen Framtidsbildarna i Östergötland
bjuder i samverkan med Sensus Östergötland-Norra Småland in till den sjunde upplagan av

med höststämma och höstfest

Lördag 19 november 2011
Tid: 12.00-ca 21.00
Plats: Verkstan, Askeby

Ljungstorpsvägen 16 
(utanför Linköping)

Program
12.00	 Lunch
13.00	 Välkommen	Distriktsordförande	Magnus	Oscarsson
13.05	 Barn-	och	äldreminister	Maria Larsson	talar
14.00	 Landshövding	Elisabeth Nilsson:	Regionfrågan
15.00	 Kaffe
15.30	 Aron Modig,	förbundsordförande	för	KDU
16.30	 Höststämma

16.30	 Inledning
16.35	 Aktuellt	från	riksdagen:	Yvonne Andersson
16.55	 Aktuellt	från	landstinget:	Levi Eckeskog

17.05	 Aktuellt	från	regionförbundet:	Lars Eklund

17.15	 Stämmoförhandlingar
17.45	 Paus
18.00	 Höstfest	med	middag	och	underhållning
21.00	 Slut

Anmälan & Pris
Anmäl dig senast torsdag 17 november 
till Per Larsson, tfn 010-103 72 84, 
mobil 0702-88 21 34 eller e-post per.
larsson@kristdemokraterna.se
Deltagaravgiften är 150 kr och inklu-
derar lunch, eftermiddagskaffe, middag, 
lokal, medverkande, material, underhåll-
ning på höstfesten. Deltagaravgiften sätts 
in på Framtidsbildarnas plusgirokonto 
66 48 53-9 eller faktureras i efterhand.
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Aktuellt
i Distriktet

Regional dag med höststämma
För sjunde gången anordnas lördag 19 novem-
ber Regional kommun- och landstingsdag för 
Kristdemokraterna i Östergötland. För andra 
året i rad, samordnas dagen med östgötadi-
striktets höststämma. Ett riktigt bra program 
blir det även i år, med bl.a. besök av barn- och 
äldreminister Maria Larsson. Du kan läsa mer 
om dagen på sidan 5. Alla intresserade är varmt 
välkomna att deltaga. Anmäl dig till Per Lars-
son, tfn 010-103 72 84, 0702-88 21 34 eller 
e-post till per.larsson@kristdemokraterna.se.

Nytt lantbrukspolitiskt program tas fram
Under hösten hade Kristdemokraternas kom-
munpolitiska råd (partiets gruppledare och 
politiska sekreterare i kommun, landsting och 
regionförbund) en träff med besök av region-
ordföranden för Lantbrukarnas Riksförbund 
(LRF) i Östergötland, Peter Borring. Efter en 
mycket intressant föredragning med efterföl-
jande samtal och diskussion, följde interna 
överläggningar. Då framkom bl.a. förslaget 
att ta fram ett nytt lantbrukspolitiskt program 
för Kristdemokraterna i Östergötland. Efter 
beredning i verkställande utskottet beslutade 
distriktsstyrelsen vid sitt sammanträde 20 okto-
ber att uppdra till distriktsordförande Magnus 
Oscarsson, andre vice distiktsordförande Bengt 
Ekström samt Anders Drottja, kristdemokrat 
från Norrköpings kommun och till vardags 
verksam inom LRF, att ta fram förslag till nytt 
lantbrukspolitiskt program.

Distriktspresidiet besöker lokalavdelningar
Under hösten 2011 har distriktets nya pre-
sidium inlett en runda med besök i Krist-
demokraternas tretton lokalavdelningar i 
Östergötland. Hittills har tre lokalavdelningar 
besökts, Valdemarsvik, Ydre och Finspång. Till 
våren 2012 fortsäter besöken, och ambitionen 
är att alla lokalavdelningar ska besökas, för att 
möjliggöra möten och dialog med distriktet.

Socialpolitiskt nätverk har träff
Onsdag 30 november kl 18.30 är det dags för 
nästa träff med Kristdemokraternas socialpo-
litiska nätverk i Östergötland. Nätverket kallar 
alla kristdemokrater med uppdrag i nämnder, 
styrelser, utskott m.m. inom det socialpolitiska 
området, men hälsar även alla andra intres-
serade välkomna till träffarna. Vid träffen 30 
november träffas vi på distriktskansliet. Är 
du intresserad, anmäl dig till Per Larsson, tfn 
010-103 72 84, 0702-88 21 34 eller e-post till 
per.larsson@kristdemokraterna.se.

Studiebesök med hjälp av Svenskt Näringsliv
Kristdemokraterna kommer under de när-
maste veckorna att i två olika sammanhang 
genomföra studiebesök med hjälp av Svenskt 
Näringsliv. Landstingsgruppen kommer i sam-
band med sitt gruppmöte torsdag 17 november 
att besöka ett vårdförtetag och distriktets kom-
munpolitiska råd kommer att genomföra sin 
nästa träff torsdag 1 december i form av ett 
studiebesök på ett östgötskt företag. 

Kulturpolitiskt nätverk om jordbrukskultur
Kristdemokraterna i Östergötland, har som 
den flitige läsaren av Östergyllen vet, ett akti-
vit kulturpolitiskt nätverk. (Du kan bl.a. läsa 
om nätverkets seanste träff på sidan 12 i detta 
nummer). Nätverket har de senaste åren bl.a. 
anordnat seminarier kring kristdemokratiskt 
kulturpolitik, och genomfört intressanta 
studiebesök inom kulturområdet. Måndag 12 

december är det dags för träff igen. Denna gång 
blir innehållet lite annordluan från tidigare 
träffar, med tema jordbrukskultur. Träffen 
genomförs i form av ett studiebesök hos Väder-
stadsverken, som är ledande tillverkare av jord-
bruksmaskiner. Är du intresserad av att, anmäl 
dig senast torsdag 8 december till Per Larsson, 
tfn 010-103 72 84, 0702-88 21 34 eller e-post 
till per.larsson@kristdemokraterna.se.
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 19 november kl 12.00
regional kommun och landstingsdag med 
höststämma och höstfest. Läs mer här intill och 
på sidan 5.

Onsdag 30 november kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk träffas. Läs 
mer här intill.

torsdag 1 december kl 09.00
Distriktets kommunpolitiska råd träffas och gör 
studiebesök med svenskt näringsliv. Läs mer 
här intill.

torsdag 1 december kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

Måndag 12 december kl 15.00
Distrikets kulturpolitiska nätverk träffas och gör 
studiebesök på Väderstadsverken.

Lördag 14 januari kl 09.30-16.00
Utbildning för förtroendevalda, nya medlemmar 
och andra intresserade. Läs mer här intill.

Onsdag 18 januari kl 18.30
studiecirkel: Hälso och sjukvårdens etik i vår 
tid, del 1. Läs mer här intill och på sidan 9.

Måndag 23 januari kl 18.00
rikstingsträff för östgötadelegationens ombud 
och ersättare.

Fredag-Lördag 27-28 januari 
kommun och landstingsdagar i Västerås.

Lördag 28 januari 
extra riksting i Västerås.

torsdag 16 februari kl 18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

torsdag 23 februari kl 18.30
Utbildning i kristdemokraternas intranät.

Onsdag 29 februari kl 18.30
studiecirkel: Hälso och sjukvårdens etik i vår 
tid, del 2. Läs mer här intill och på sidan 9.

Lördag 3 mars kl 09.30-16.00
Utbildning för förtroendevalda, nya medlemmar 
och andra intresserade. Läs mer här intill.

Onsdag 7 mars kl 18.00
Årsmöte för studieorganisationen framtidsbil
darna i östergötland.

Lördag 17 mars kl 09.30
Vårstämma kristdemokraterna i östergötland.

Studiecirkel om vårdetik
Lördag 18 januari kl 18.30 är första tillfället vår 
studiecirkeln ”Hälso- och sjukvårdens etik i 
vår tid”, arrangerad av Kristdemokraternas 
studieorganisation Framtidsbildarna. Det blir 
tre kvällar under våren, med olika teman vid 
varje tillfälle. Alla tre träffarna sker i Restau-
rang Lagerbladet i centrala Linköping. Vid 
första tillfället är temat ”Folkhälsans etik”, 
med medverkan av Stefan Redén, kirrug och 
chef för Clinicum vid Universitetssjukhuset i 
Linköping samt Levi Eckeskog, landstingsråd 
och gruppledare för Kristdemokraterna i lands-
tinget. Är du intresserad av att delta, anmäl 
dig till Per Larsson, tfn 010-103 72 84, mobil 
0702-88 21 34 eller via e-post till per.larsson@
kristdemokraterna.se.

Utbildningserie våren 2012
Under våren 2012 anordnar Kristdemokra-
ternas studieorganisation Framtidsbildarna 
en utbildningsserie för förtroendevalda, nya 
medlemmar och andra intresserade. Det blir tre 
lördagar, 14 januari, 3 mars och 14 april. Just 
nu pågår planeringen för fullt och slutligt pro-
gram kommer att finnas med i nästa nummer 
av Östergyllen. Redan nu kan dock avslöjas att 
det första tillfället gästas av Emma Henriksson, 
ordförande i Kristdemokraternas familjepoli-
tiska grupp. Hon presenterar gruppens förslag 
som under januari-februari kommer att vara på 
remiss i lokalavdelningar och distrikt.

Följ med Ydre lokalavdelning till Askersund
Lördag 12 maj anordnar Kristdemokraterna i 
Ydre en resa, som de välkomnar övriga kristde-
mokrater i länet att följa med på. På program-
met står visning av Stjärnsunds slott, båtresa 
med lunch från Stjärnsund till Askersund och 
visning av chokladfabrik i Askersund med möj-
lighet till inköp. Vill du följa med, kontakta 
Tommy Johnsson, tfn 0140-179 35 eller Doris 
Andersson, tfn 0140-800 47.

per LarssOn

www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från studieresan ”Europas Hjärta”

Lyckad studieresa med intressanta besök
resesällskapet samlat i entrén till europeiska Centralbanken (eCB) i frankfurt. där studiebesök bl.a. gjordes.
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3-11 juli åkte 35 personer från Östergötland på 
studieresa med Kristdemokraternas studieor-
ganisation Framtidsbildarna i Östergötland. 
studieresans namn var ”europas hjärta” och 
tog resenärerna på intressanta studiebesök 
i europas officiella huvudstad strasbourg, 
europas finansiella huvudstad Frankfurt och 
i europas gamla sommarhuvudstad baden-
baden. dessutom besöktes kristdemokratiska 
kollegor i stuttgart i baden-Württemberg.

Politik, ekonomi, historia, kultur, natur, 
kristdemokrati och europeiskt samarbete är 
ord som kan sammanfatta den rad av intres-
santa studiebesök och aktiviteter som ingick 
i resprogrammet för sommarens studieresa 
”Europas Hjärta”.

När det gäller ekonomi gjordes mycket 
intressanta studiebesök i Europas verkliga 
finansiella hjärta, Europeiska Centralbankens 
huvudkontor i Frankfurt, och på den betydel-
sefulla tyska börsen, Frankfurter Wertpapier-
börse. Båda institutioner som under höstens 

finansiella turbulens i Europa verkligen varit i 
blickfånget för medias uppmärksamhet.

pOLitisKa studiebesÖK gjordes i Europaparlamen-
tet i Strasbourg, där Kristdemokraternas egen 
Europaparlamentariker Alf Svensson tog emot. 
Vidare besöktes Europarådet i samma stad, och 
förbundslandsparlamentet, Landtag, i tyska 
förbundslandet Baden-Württemberg. Där 
besöktes också systerpartiet CDU (Christlich 
Demokratische Union), med gruppledaren 
Peter Hauk i spetsen.

Historiska studiebesök gjordes bl.a. i kon-
centrationslägret Bergen-Belsen, världsarvet 
Wartburg utanför Eisenach där bl.a. Martin 
Luther vistades, hansestaden Lübeck. Kultur 
upplevdes vid musikalbesök och slottskonsert 
och natur vid rundtur i Schwarzwalds berg 
och skogar. Sammanfattningsvis en mycket 
intressant och lyckad studieresa!

per LarssOn



Ortens enda auktoriserade
BEGRAVNINGSBYRÅER

I SAMVERKAN

C A ROSÉNS
BEGRAVNINGSBYRÅ

S:t Larsgatan 17
Linköping

013-12 02 17

ÅTVIDABERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Stenhusgatan 4
Åtvidaberg
0120-101 15

CENTRALA
BEGRAVNINGSBYRÅN

Apotekaregatan 10
Linköping

013-12 20 59

Intressant studiecirkel våren 2012

Hälso- och sjukvårdens etik i vår tid
Onsdag 18 januari 2012 kl 18.30
Folkhälsans etik
Stefan Redéen, kirurg, chef för Clinicum
Levi Eckeskog, landstingsråd Landstinget i Östergötland

Onsdag 29 februari 2012 kl 18.30
Abort, fosterdiagnostik, stamcellsforskning
Patrick Vigren, neurokirurg
Anders Andersson, riksdagsledamot, ledamot i riksdagens socialutskott

Onsdag 14 mars 2012 kl 18.30
Vårdetik i livets slutskede
Hans Starkhammar, onkolog, chef för Regionalt Cancercentrum Sydöstra sjukvårdsregionen
Berit K-Lehnér, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt Hälsouniversitetet
Mia Frisk, landstingsråd Landstinget i Jönköpings län
Samtliga tillfällen i Restaurang Lagerbladet, Snickaregatan 22, Linköping.
Deltagaravgift är 50 kr per person och tillfälle och inkluderar fika.
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Rapport
från ideologidag

Ideologidag i Ödeshög om viktiga frågor
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Christer Mattsson, Lena Lindgren, Michael anefur 
och några av deltagarna i ideologidagen 2011.

Kristdemokraternas studieorganisation Fram-
tidsbildarna i Östergötland har under en lång 
rad år arrangerat ”ideologidag” i början av 
hösten. Lördag 8 oktober var det dags för 2011 
års upplaga. temat för året var ”Främlingsfient-
lighet” och tre mycket duktiga och intressanta 
talare gjorde att dagen blev mycket lyckad!

På Sjöstorps gård utanför Ödeshög, där Krist-
demokraterna i Östergötland hade vårstämma 
redan 2004, samlades den soliga oktoberlörda-
gen 2011 kristdemokrater från olika delar av 
Östergötland för att lyssna på tre föredrag kring 
det alltför aktuella temat främlingsfientlighet.

Först ut var Christer Mattsson, professor 
vid Forum för levande historia, och till var-
dags socialchef i Kungälvs kommun. Christer 
Mattson berättade på ett mycket fängslande, 
och stundom gripande sätt, om främlingsfient-
lighetens väsen, om hur den växer fram, om 
hur den har tagit sig uttryck genom historien.

Lunchen under ideOLOgidagen var beställd från det 
nyöppnade motellet Nattviol i Ödeshög, och 
bestod av libanesiska specialiteter. Stärkta av 
den bänkade sig deltagarna för eftermiddagens 
två föredrag. Lena Lindgren från Östergötlands 
Museum talade utifrån utställningen ”Kan 
Svenskheten ta slut”, som hon bl.a. visat för 
skolklasser när den gästade museet i Linköping.  
Lenas föredrag ledde liksom Christers till flera 
frågor och diskussioner bland deltagarna.

Efter paus för eftermiddagskaffe med 
libanesiska kakor, följde dagens sista pass med 
Kristdemokraternas Michael Anefurs. Michael 
talade bl.a. utifrån den kristdemokratiska rap-
port han ledde framtagandet av i egenskap av 
integrationspolitisk talesperson 2010, ”Integra-
tion och invandring”. Sammantaget en lyckad 
dag med många intryck och erfarenheter!

per LarssOn
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Rapport
från Östsamgruppens sommaravslutning

Östsamgruppen på 
tur i Kindabygd
så här när höstmörkret tränger sig på och löven 
i allt snabbare takt ramlar ned från träden, kan 
det vara trivsamt att blicka tillbaka på en varm 
och solig dag i slutet av juni, då Östsamgrup-
pen besökte natur och kultur i Kinda kommun.

Östsamgruppen valde det mest passande sättet 
att färdas in i Kinda kommun, nämligen vat-
tenvägen på Kinda kanal med M/S Kind. Efter 
en behaglig båtresa på kanalen, som ju faktiskt 
har en kristdemokratisk ordförande i Nils-
Ingvar Graan, väntade i Rimforsa ett intressant 
studiebesök på Rimforsa Bio, en idell förening 
som ser till att Kindaborna inte behöver åka 
ända till Linköping för att gå på bio. Passande 
nog leds även kultur- och fritidsnämnden 
i Kinda av en kristdemokrat, Lena Käcker 
Johansson. Totalt sett en upplevelserik dag!

per LarssOn
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Göran Hägglund i samspråk med nilsingvar Graan, 
Motala och JanWilly andersson, Linköping.
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östsamgruppens gruppledare Lars eklund fick 
rycka in som slussvaktare vid Hovetorp. Per 
Larsson, Gudrun eklund och Lena käcker Jo
hansson tillhörde resenärerna på kinda kanal.
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Kulturpolitiskt nätverk på Motalamuseer
Rapport

från uppvaktning av riksdagsledamot

Deltagarna i kulturseminariet i Motala tillsam
mans med guide utanför radiomuseet.

Del av en av de klassiska radiomasterna i Motala 
(överst). Guiden visar runt bland en stor mängd gamla 
bilar på Motormuseet i Motala.

torsdag 29 september begav sig Krist-
demokraternas kulturpolitiska nätverk i 
Östergötland till Motala för besök på två 
unika och intressanta museer.

Först ut var Sveriges Rundradiomu-
seum, beläget i Radiotjänst gamla pam-
piga byggnad mellan de två klassiska 
radiomasterna i Motala. Nätverkets 
guide för kvällen, berättade levande 
och intressant om radions storhetstid 
i Motala och visade den tekniska ut-
vecklingen på radiosändningsområdet.

Kvällens andra anhalt var Mo-
tormuseet i hamnen i Motala, där 
efter en kortare fikapaus, samme 
guide lika kunnigt fotsatte att visa den 
imponerande mängd bilar och annan 
teknisk utrustning som finns samlat i 
museet. Många fick chansen att känna 
sig nostalgiska! Motala har utan tvekan 
mycket kulturellt att bjuda på!

per LarssOn
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några dagar Med Sonfjällsluft kan inte vara fel. 
Fjället, drygt 1 300 meter högt, ligger mitt i 
Härjedalens skogsbygd, minst tio mil, innan 
de högre fjällen börjar väster ut mot norska 
gränsen. Luften är fantastisk, vattnet tar vi 
direkt ur naturens bäckar, dagen är kort så här 
års, mörkret är kompakt. De brinnande höst-
färgerna är borta, nu är det mättade nyanser av 
grönt och brunt som gäller. När snön kommer 
blir allt ljusare igen. Nere på byn kallar Hede 
Företagargrupp till möte. Målet är att i sam-
verkan med besökare, ortsbor och företagarna 
göra en handlingsplan för att utveckla bygden. 

Härom året startade man en ekonomisk 
förening: Sjukvårdens utveckling i Hede/
Vemdalen. Landstinget gav upp vårdcentralen 
och lät den ekonomiska föreningen ta över. 
Landstinget kunde inte garantera läkarbesätt-
ningen på vårdcentralen. Nu gör föreningen det; 
föreningen som består av företagare, ortsbor och 
besökare. Alla de som inser att utan vårdservice 
på orten blir livet svårare och mera riskfyllt att 
leva. Just nu står helikopterplattan färdig, tju-
gofem meter från akutentrén. Ambulansvägen 
till Östersund är 16 mil.

ännu en tjurig granKubb skall  betvingas. Den 
kommer från några för högt vuxna granar som 
skymmer utsikten. Kroppens återhämtning går 
snabbare om den matas med vackra vyer och 
berikande upplevelser. Huggkubben erbjuder 
dessutom perfekt motion. Det är värt resan 
och kostnaden.

Ingenting är egentligen nytt under solen! 
Härjedalingarna jobbar för sin utveckling för 
att få goda förhållanden för sina medborgare. Vi 
gör samma sak, men för lite fler invånare i vårt 
Östergötland. Utvecklingen av vårt landskap 
pågår hela tiden. Vi skriver Kulturplan för att 
utveckla och göra kulturen i Östergötland mera 
tillgänglig och utvecklad. Vi skriver Regional 
Utvecklingsplan för att beskriva de förutsätt-
ningar som krävs för att Östergötland skall 
konkurrera med andra regioner, inom och utom 
Sverige. Blir inte förutsättningarna förverkligade 

riskerar även vi i Östergötland att förlora dem 
som skulle kunna bära utvecklingen. En dyr-
köpt erfarenhet som flera kommuner i norra 
Sverige fått göra.

regiOnFrågan på heMMapLan är som en spän-
nande thriller. När du läst en sida färdigt har 
du egentligen ingen aning om vad som står 
på nästa sida. Innehållet i den sida, som är 
uppe just nu, innehåller Kristdemokraternas 
i Jönköping förhandlingsvinst på hemmaplan 
att verka för att Jönköping 2018 skall ingå i en 
större geografi med Östergötland, Kalmar län, 
Kronoberg och Halland. Spänningen håller i 
sig fram till sista sidan! 

Huggkubben får snart vila för den här 
gången. Hemresan börjar närma sig. Tänk om 
man kunde sätta vingar på bilen och minska 
restiden från nio timmar till en och en halv. 
Tanken kan dock flyga mellan huggen! Härom 
dagen besökte stora delar av vår Östsamgrupp 
flygplatsen Kungsängen i Norrköping. Flyg-
platschefen tog emot och presenterade en 
flygplats i utveckling. Trafiken till Helsingfors 
med destinationer över hela världen ökar. 
Flygtrafiken mot Asien är en specialitet från 
Helsingfors. Chartertrafiken från Östergöt-
land och Norrköping uppskattas allt mer från 
resenärerna. Bekväma avgångstider, nära till 
parkeringar, okomplicerade avgångsrutiner. 
En liten flygplats har naturligtvis sina begräns-
ningar, men också stora fördelar. Gruppen fick 
också möjlighet att klättra upp i kontrolltornet 
på flygplatsen och följa ett landande plan från 
Helsingfors. Häftig upplevelse att som inifrån 
ett akvarium se stålfågeln långsamt närma sig 
jorden med sitt värdefulla innehåll.

Rapport
från Regionförbundet Östsam Tankar vid huggkubben

Lars eKLund
GrUPPLeDare, 
taLesPerson 

kULtUr oCH kreatiVitet



Rapport
från Riksdagen

rubriKerna i dagspressen är: ”Den varmaste 
hösten på 500 år”. Och det är varmt, istället 
för ilande nordanvindar har ljumma pustar 
välkomnat oss när vi stegat ut i färgsprakande 
natur. Men trots avsaknad av kyla är landska-
pet klädd i höstskrud. Det är vackert, otroligt 
vackert! 

Den här gången tänkte jag skriva om barn 
och ungdomars uppväxtvillkor – Kristdemo-
kraternas nya fokusområde. 

Det är ett viktigt område att stanna till och 
reflektera över. Barn och ungas förutsättningar 
att växa upp och skapa sig goda meningsfulla 
liv. 

Vi Vet att det Finns barn som växer upp i fattig-
dom. Vi tar del av alarmerande siffror som visar 
på allt högre ohälsa bland barn och unga. Trots 
en allt högre materiell standard finns det många 
barn och unga med psykosociala problem. 

Det är ett samhällsproblem, och ett pro-
blem som måste tas på största allvar för att vårt 
land ska ha en ljus framtid. Av det enkla skälet 
att barn och unga är vår framtid. 

Vår framtid hänger på vilka förutsättningar 
vi ger våra barn. Hur vi vägleder och tar hand 
om våra unga. Idag kan vi konstatera att många 
barn inte får den omsorg och kärlek de behöver. 
Vi tar del av berättelser från barn som talar om 
ständig skräck för att möta mobbarna. Barn 
som lever med missbrukande föräldrar, barn 
som slås ut på grund av brister i skolan. 

Allt för många barn och unga går från psykisk 
ohälsa till drogmissbruk och påföljande kri-
minalitet. Trösklarna in till arbetsmarkanden 
är höga och unga har svårt att få anställning. 

Med ett fokus på just dessa problem går det 
att göra något åt utvecklingen. Det går att med 
rätt insatser och rätt prioriteringar ge barn och 
unga bättre förutsättningar än vad som nu ges.
Det går att stötta deras familjer. 

Det handlar om att ta nya grepp i barnom-
sorgen, se över möjligheterna kombinationen 
för arbete och familjeliv. Skapa redskap för en 
mer lyhördhet inför problem med missbruk 
och psykisk ohälsa i hemmet. Nya sätt att 
bemöta ungdomsarbetslöshet och ungdoms-
brottslighet. Ja, listan kan göras lång. 

det Finns MycKet att gÖra och många områden 
att syna, allt för att lyfta barn och ungas upp-
växtvillkor. 

Det handlar om Sveriges framtid, det hand-
lar om barn och ungas rätt till god omvårdnad 
och möjlighet till att få växa upp i trygga, har-
moniska och inte minst kärleksfulla familjer. 

Fokus på barn och unga är ett fokus på 
framtiden. Med en sådan politisk inriktning 
ser jag fram mot att arbeta vidare för vårt parti 
behövs i svensk politik. Det skapar framtidsut-
sikter och möjligheter att möta morgondagen 
med hoppfullhet. 

yVOnne anderssOn 
riksDaGsLeDaMot
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Barns och ungdomars uppväxtvillkor
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Rapport
från Landstinget

Östergötland i framkant!
”pOLitiK är att ViLja bry sig OM” det är en strof i en 
av Hagenfors sånger. För kristdemokraterna är 
det viktigt att vara med och leda och styra, det 
är då som även en mycket svårstyrd organisa-
tion som ett landsting måste ske på ett mycket 
övergripande plan. Politiken anger vad som bör 
göras och våra duktiga medarbetare i organi-
sationen konkretiserar hur det ska ske. Ibland 
blir därför en del av våra medborgare besvikna 
när de finner att vi som förtroendevalda inte 
kan gå in i enskilda fall. För kristdemokraterna 
är det viktigt att som vad-frågor ange att verk-
samheten skall vara behovsstyrd. 

Det finns flera områden där vi önskar 
att vi kommit längre i denna behovsstyrning 
där patientens/medborgarens medicinska 
behov ska stå i centrum. Framför allt måste 
vi komma längre när det gäller ett genomgri-
pande hälsofrämjande arbete som genomsyrar 
alla verksamheter. Men som kristdemokrat 
kan vi tillsammans också vara med och känna 
delaktighet i de många framgångar som verk-
samheten i Östergötland blivit erkända för. 
Inte minst har uppmärksamheten riktats mot 
länet i den tv-serie som sänts om vården i länet.

Var Med Och Känn dig stOLt FÖr: En öppen jäm-
förelse mellan landets landsting ”Produktivitet 
och effektivitet i hälso- och sjukvården” har 
publicerats av SKL (Sveriges kommuner och 
landsting). Undersökningen visar på god ef-
fektivitet och låg kostnadsbild i Östergötland 
samtidigt (min kursivering) som de medicinska 
resultaten hör till de främsta i landet. Detta 
talar för ett gott resursutnyttjande även om vi 
vet från andra uppföljningar att vår effektivitet 
behöver förbättras inom många områden.

I den senaste versionen av öppna jämförel-
ser från SKL redovisas fortsatt goda medicinska 
resultat för Östergötland.

Med detta sOM inspiratiOn känns det bra då vi går 
vidare inom flera områden med ett intensivt 
utvecklingsarbete med att skapa effektivare 
vårdprocesser. Hoppas att många av oss kan 
mötas på distriktsstämman 19 november då 
inte bara vår landshövding Elisabeth Nilsson 
utan också vår minister Maria Larsson och 
Aron Modig, förbundsordförande i KDU 
medverkar.

LeVi ecKesKOg
LanDstinGsrÅD oCH GrUPPLeDare
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Östergyllen
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping

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

Egna tankar
från en kristdemokrat

”att Våga säga nej, till nåt som 
lockar dej, nåt som inte är 
okey... det är det jag kallar att 
va’ tuff, att våga säga - nej!” är 
inte bara en gammal refräng 
skriven av den kristdemokra-
tiske riksdagsmannen Roland 
Utbult. Det är en ständigt 
aktuell uppmaning till oss alla 
när vi frestas att gå över gränsen 
till vad som är okey. Frågan är 
om det är okey att säga nej när 
något inte är okey i vårt parti?

Det finns datum som går 
till historien och ett sådant är 
den 9 november. Från 1938 
och fram till 1989 var det inte 
okey att säga nej till det som 
vi tar för givet inte är okey 
idag. Under dessa 51 år var 
hela vår kontinent förlamad 

av skräck för diktaturens 
kreatur. Den 9 november 
1938 genomfördes den av de 
tyska nationalsocialisterna 
organiserade Kristallnatten, 
då hundratals synagogor 
och tusentals judiska bu-
tiker förstördes samtidigt 
som tiotusentals judar ar-
resterades och fördes till 
koncentrationsläger. På 
dagen 51 år senare, den 9 
november 1989, revs äntli-

gen muren runt Västberlin när 
den socialistiska diktaturen i 
Östtyskland kollapsade.

den 9/11 är aLLtså ingen vanlig 
dag för oss som européer och 
kristdemokrater. Det är en 
dag då vi måste minnas vikten 
av att våga säga nej när våra 
värderingar ifrågasätts och 
förlöjligas. Hade det gjorts 
i november 1938 hade vi 
besparats 51 mörka år i vår 
historia. Det är inte okey att 
inte ifrågasätta de som sätter 
systemen framför människan 
och ser politiken som ett medel 
att likrikta oss alla till lydiga 
kuggar i samhällsmaskineriet. 
Vi har alla en fri vilja som vi 
måste värna!

MOdet att säga nej är dock inte 
något vi kan få utifrån, det är 
något som måste växa fram 
inom oss grundat i våra dju-
paste övertygelser om vad som 
är rätt och fel. Det är när vi vå-
gar lyssna till och följa vår inre 
röst som vi blir omutbara och 
kärleksfulla - samtidigt. Men 
det är också då vi blir besvärliga 
för de som har dolda avsikter 
och egenintressen - också i våra 
egna led. Det är nämligen där 
vi måste vinna valet 2014 - i 
våra egna led. Inte genom in-
triger och kuppförsök i syfte att 
få inflytande utan genom att 
stå enade på den värdegrund 
vi älskar att prata om.

Därför är det okey att 
säga nej - till de som just nu 
skapar splittring ibland oss 
kristdemokrater i Östergötland 
genom att driva frågan om par-
tiledarbyte i förtid. Vi behöver 
stå enade i arbetet med att göra 
vår värdegrund känd, trodd, 
älskad och efterföljd i Östra 
Götalandsregionen (oavsett 
vilka gränser den kommer att 
få :) i god tid före valet den 14 
september 2014!

bengt arne nyMan


