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Nu är det vår igen, det märktes i helgen som var. Nu 

börjar det bli full fart i naturen. 

För oss kristdemokrater så betyder våren också att det 

är full fart med sikte på valet 2018.  

Ett vårtecken är partidistriktsårsmötet, det var i år i 

Brunnerby utanför Borensberg. Trevligt och värdefullt 

att träffa alla er som var där, tack till Motala för bra 

arrangemang.   

Jag har precis varit och talat på två samlingar, ett på 

Vreta Kluster i Linköping och en samling med 

mjölkbönder på Billinge hus i Skövde. Jag märker att 

många lantbrukare får upp ögonen för oss 

kristdemokrater, det känns bra.  

Vi har en politik som gör skillnad, politik om familjens 

betydelse för ett gott samhälle - att kristdemokraterna 

helt vill ta bort s.k. pensionärskatten. Om att trygghet är 

en rättighet oavsett om det är i skolan eller vid 

ålderdomen och oavsett om vi bor på landsbygden eller 

i en stad.  

Jag vill avsluta med att tacka alla kristdemokrater i 

Östergötland, oavsett om du är aktiv medlem i kommun 

eller region politik eller inte, du så värdefull. 

Jag önskar er alla en fin vår och en glad påsk. 

Magnus Oscarsson 

Partidistriktsordförande och riksdagsledamot 

Våren gör sig mer och mer påmind för varje dag som 

går, och i sociala medier ökar bildbevisen på att 

vitsipporna är på gång! När vi nu summerar årets första 

kvartal, kan vi från Kristdemokraternas partigrupp i 

Region Östergötland se tillbaka på tre aktiva månader. 

Vi har lämnat i nya motioner, påbörjat arbetet med 

Strategisk plan med treårsbudget, lagt yrkanden och 

protokollsanteckningar i nämnder och styrelser, ökat 

aktiviteten avsevärt på vår Facebook-sida och synts 

flera gånger i östgötska medier. Vår motion om att 

inventera och marknadsföra tysta platser, som bifölls 

redan förra året, börjar nu förverkligas genom ett 

nämndbeslut i januari. I februari lämnade vi in en 

motion om att införa alkoholstopp inför operation och i 

mars blev det motioner både om att det är dags att 

prioritera Stångådalsbanan på riktigt, och om att införa 

vårdval inom ögonsjukvården. Gilla gärna vår 

Facebook-sida 

http://www.facebook.com/KDRegionOstergotland för att 

få aktuell information om vårt arbete! 

Per Larsson,  

Regionråd 

 

Den 25 mars hade Kristdemokraterna i Linköping extra 

hjälp från Vadstena, Kinda och Motala när de mötte 

linköpingsborna med Sveriges bästa politik på Lilla 

torget i Linköping.

http://www.facebook.com/KDRegionOstergotland


 

 

 

Om bara ett och ett halvt år är det 

val igen! Söndag 9 september 

2018 ska östgötarna bege sig till 

vallokalerna för att rösta fram våra 

östgötska representanter i 

Sveriges Riksdag och 

ledamöterna i vårt regionala 

parlament, 

landstingsfullmäktige/regionfullmä

ktige. 

Vid det extra partidistriktsårsmötet 

i november 2016 valdes två 

nomineringskommittéer för 

Kristdemokraterna i Östergötland. 

En kommitté för riksdagsvalet och 

en kommitté för landstingsvalet. 

De båda kommittéerna är i full 

gång med sitt arbete. 

För att vi i kommittéerna ska 

lyckas att utforma förslag till riktigt 

bra valsedlar med en stor bredd 

av duktiga kristdemokratiska 

kandidater, behöver vi tips och 

förslag från dig som medlem. 

Du kan antingen nominera via vårt 

webbformulär, med adress 

https://goo.gl/forms/OQikSeBzxcx

HPb3S2 eller skicka in dina 

nomineringar via vanlig post till 

Kristdemokraterna i Östergötland, 

Gränden Duvan 2, 582 26 

Linköping. Märk kuvertet 

”Nominering”. 

Du är självklart välkommen att 

nominera personer som redan 

idag finns med i vårt politiska 

arbete, men tänk gärna på nya 

namn, som, om de skulle finnas 

med på någon av våra valsedlar, 

kan hjälpa till att locka nya väljare 

till Kristdemokraterna! 

Vi hoppas på din hjälp att få ihop 

riktigt bra valsedlar till valet 2018! 

Per Larsson, Ordförande 

Nomineringskommittén för 

riksdagsvalet. Eva-Britt Sjöberg 

 

Eva-Britt Sjöberg, Ordförande 

Nomineringskommittén för 

landstingsvalet. 

 

 

I helgen den 7-8 april samlades 
över 800 kristdemokrater i 
Karlstad. Från Östergötland deltog 
40 personer.  

Vi fick där lyssna till vår 
partiledare Ebba Busch Thor 
Svensk politik måste ha goda 
värderingar i centrum var 
huvudtemat på Ebbas tal, hon 
inledde med orden – “Sverige går 
i fel riktning. Det är inte mitt 
påstående utan folkets. Inte ens 
var femte svensk anser att vi är på 
rätt väg. Och det är inte svårt att 
förstå varför.” Ebba presenterade 
flera nya politiska förslag under 
sitt tal, talet finns i sin helhet på 
kristdemokraternas hemsida. 

“Sedan 1996 har vi haft vår 
tidigare klädsel, nu svidar vi om. 
Nu tar vi steget och förnyar vår 
logotype och vår visuella 
presentation. Vi är såklart 
fortfarande Kristdemokraterna, 
med vår kristna människosyn och 
värdgrund men vi byter vår 

logotype och grafiska profil. 
Genom vår nya logotype 
förmedlar vi snabbt och självklart 
att det är vi, kristdemokrater som 
är avsändare. Vår nya logotype är 
stilren, tidlös och modern på 
samma gång” Med den glada 
överraskningen avslutade Ebba 
sitt tal och vår nya logotype 
visades på storbild, se bild ovan. 

KALENDER 2017 
April 
7-8/4 Kommun- och 

landstingsdagar, Karlstad 

19/4 Navet-workshop 

Maj 
4/5 Partidistriktsstyrelsen 

sammanträder 

11/5 Kulturseminarium 

17/5 Facebook-workshop 

Juni 
1/6 Partidistriktsstyrelsen 

sammanträder 

10-11/6 Framtidsbildarna 

Studieresa 

Juli 
6/7 Kristdemokraternas dag i 

Almedalen 

Augusti 
31/8 Kulturseminarium 

September 
14/9 Partidistriktsstyrelsen 

sammanträder 

30/9 Ideologidag 

Oktober 
7/10 Deligationsträff inför 

Riksting 

12/10 Kulturseminarium 

20-22/10 Riksting,  Uppsala 

November 
9/11 Partidistriktsstyrelsen 

sammanträder 

25/11 Höstfest med extra 

partidistriktsårsmöte 

December 
14/12 Partidistriktsstyrelsen 

sammanträder 

 

https://goo.gl/forms/OQikSeBzxcxHPb3S2
https://goo.gl/forms/OQikSeBzxcxHPb3S2

