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Kulturnätverksträff
Den 4 maj träffades kulturintresserade
kristdemokrater i Stadshuset för att lyssna till
Dan Ericsson, regeringens särskilde utredare för
”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle”. I
utredningsarbetet betraktas kultur som en viktig
faktor för ett självständigt civilsamhälle.

Besök på Goda exempelmässan
Den 5 maj besökte kansliet Goda
exempelmässan i Globens Annexet. Mässan
är stadens forum för erfarenhetsutbyte och
kollegialt lärande och riktar sig till både
chefer och medarbetare som vill lära nytt,
inspireras eller bolla idéer med kollegor.

Nordisk Huvudstadskonferens i
Reykjavik
Den 6-8 maj deltog Erik Slottner i
Nordisk Huvudstadskonferens. Nordisk
huvudstadskonferens är en vartannat år
återkommande konferens där de nordiska
huvudstädernas politiker och tjänstemän
träffas för att diskutera ett aktuellt ämne.
Förutom Stockholm, Oslo, Helsingfors,
Reykjavik och Köpenhamn bjuds även
Torshavn, Mariehamn och Nuuk in.

Debatt om fattiga EUmedborgare
Den 19 maj bjöd Fastighetsägarna
Stockholm in till ett seminarium om
tiggeri och fattiga EU-medborgare. Erik
Slottner deltog i den avslutande panelen
där företrädare för politiska partier
redogjorde för hur vi ser på den
uppkomna situationen och vilka åtgärder
som bör vidtas.

Micasas nationella inspirationsmiljö
Den 28 maj var helt vikt för verksamhetsbesök. Erik
Slottner började förmiddagen med ett besök i
Micasas nationella inspirationsmiljö på
Rosenlundsgatan på Söder. Inspirationsmiljön
består av två kompletta visningslägenheter – en med
inriktning på boende i hemmet och en med
inriktning på vård- och omsorgsboende.
Inspirationsmiljön visar hur lägenheter kan
utformas för att erbjuda den boende trygghet hela
livet. Lägenheterna är också skapade för att vara en
bra arbetsmiljö om det behövs personal i bostaden.
På bilden Erik Slottner och vår guide Ingela
Månsson.
Individuell Människohjälp (IM) besöktes
därefter. IM har nyligen ingått partnerskap med
Stockholms stad gällande stadens
”Stockholmsfadder” och IM:s ”Vardagssvenska”.
Nyanlända och etablerade stockholmare paras ihop
och träffas under avslappnade former.

Besök hos Victoria Park
Eftermiddagen den 28 maj ägnades åt ett
besök hos Victoria Park i Tensta, en
fastighetsförvaltare som har totalt 532
lägenheter i området. Företaget anställer
bland annat miljövärdar och bocoacher
bland de som bor i området, vilket leder till
engagemang och delaktighet bland
hyresgästerna. På bilden syns Erik
tillsammans med Azra Durakovic,
regionchef för Victoria Park.

Lunch med Indiens president
Med anledning av statsbesöket av Indiens
president Pranab Mukerjee var Erik
Slottner en av de inbjudna till den
officiella lunchen i Stadshuset den 1 juni.

ADIA utvecklar Sturegallerian
Den 3 juni träffade Erik Slottner Petter Lindfors
(Hegeli) och Mats Gabrielson från TAM Group
för att få en rundvandring i kvarteret som
innefattar Sturegallerian. Fastigheterna ägs till
stor del av ADIA (Abu Dhabi Investment
Authority), en statlig investeringsfond som ägs
av Förenade Arabemiratens regering.
Planerna är att göra om Sturegallerian till en
mer sammanhängande mötesplats för handel
och restauranger. Förslag finns för en
direktkoppling till Östermalms T-banestation.

Besök hos Sociala Missionen
Den 8 juni besökte Erik Slottner Sociala
Missionen på Södermalm. Denna verksamhet
arbetar med kvalificerat socialt arbete och
rådgivning för äldre, många med
flyktingbakgrund. Bosniska, serbiska,
kroatiska, slovenska, engelska, svenska, finska
och spanska hjälpsökanden erbjuds
psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.

Sommarmingel
På kvällen den 8 juni träffades så gott
som samtliga kristdemokratiska
förtroendevalda i Stockholms stad för ett
möte med efterföljande sommarmingel.
Ett tjugotal kristdemokrater minglade
och njöt av en sommarbuffé innan de
skiljdes åt för sommaren.

Mälarbackens vård- och
omsorgsboende
Den 18 juni besökte Erik Slottner
Mälarbackens vård- och omsorgsboende i
Blackeberg. Boendet har sju vårdenheter
med 182 lägenheter, 139 av dessa är
gruppboende för personer med demenssjukdom. Från 1 november 2015 kommer
kommunen att ta över Tallbacken, som
ligger inom samma fastighet som
Mälarbacken och som idag drivs av
Vardaga.
På bilden syns Erik med områdeschef
Barbro Segersten och Silviasjuksköterska
Anette Norman.
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Media
Den stora politiska fråga där vi synts mest den senaste tiden är Stockholms stads strategi mot
våldsbejakande extremism. Här var Erik Slottner och Caroline Szyber tidigt ute i debatten
med debattartiklar i Expressen under våren. Inför att Socialnämnden skulle fatta beslut om
strategin 18/5 återkom Erik med ny kritik. Flera tidningar debatterade frågan och efter en
vecka av kritik mot den rödgrönrosa majoriteten berättade Karin Wanngård i
kommunfullmäktige att majoriteten ska se över strategin och bjuder in Alliansens för samtal.
Här bidrog Kristdemokraterna starkt till händelseutvecklingen och till att frågan lyftes på
dagordningen.
Media om extremiststrategin där Erik Slottner citeras:
SR Ekot (25/5) och Radio Stockholm (26/5) intervjuar Erik:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6173764
SvD-intervju (25/5): http://www.svd.se/kritiserad-strategi-for-extremism-ses-over/om/sverige
TT-nyhet som en rad tidningar publicerade (26/5):
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20856053.ab
DN (27/5):
http://www.dn.se/sthlm/stockholms-strategi-mot-valdbejakande-extremism-ses-over/
Tidningen Dagen (20/5):
http://www.dagen.se/kritik-mot-att-%C3%A5terv%C3%A4ndande-is-krigare-ska-f%C3%A5jobb-och-bostad-1.359416
Nyheter 24 (20/5): http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/798414-raseri-mot-att-stockholms-stadkan-ge-is-krigare-fordelar
SVT Stockholmsnytt/ABC (nätet, 25/5):
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/starka-reaktioner-mot-stockholms-satsningmot-extremister
SvD (18/5) intervjuar Erik Slottner:
http://www.svd.se/kritik-mot-stockholms-satsning-mot-extremister
Dirketpress (18/5):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stockholms-strategi-mot-valdsbejakande-extremismanklagas-for-att-vara-fluffig/aRKoer!h9i8ahpVmSNjcybopzD7VA/
Aftonbladets ledarblogg (22/4) stödjer Kristdemokraternas förslag för hur våldsbejakande
extremism ska motarbetas: http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2015/04/terroristernahar-bara-langtrakigt/
Intervju i Kristdemokraten (4/6) samt att Metro (25/5) citerar Erik Slottner och andra
stockholmspolitiker om strategin.

Debattartikel av Erik Slottner och Caroline Szyber i SvD (22/5) om hur vi kan motarbeta
våldsbejakande islamister. Artikeln fick bra spridning på Facebook och Twitter och hörde till
de mest lästa artiklarna på svd.se dagarna efter publiceringen:
http://www.svd.se/hatpredikanter-ska-stoppas-vid-gransen_4584608
Bortsett från extremist-strategin har Kristdemokraterna i Stockholms stadshus synts i bland
annat dessa frågor:
Erik Slottner intervjuas av DN (14/5) om att Stockholm borde ingå vänortsavtal med
Rumänien.
Intervju i Direktpress (4/5) om att Kristdemokraterna vill ha böter även för ringa
nedskräpning:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-vill-att-polisen-botfaller-fler-fornedskrapning/aRKodD!A08PmyuMzpAle0d8Ikz@w/
Vi i Vasastan (30/5) rapporterar om att Erik Slottner och politiker från övriga partier besökte
Vasastans fritidsgård för att prata politik.
Kritik mot vitmålningen av Kolingsborg (Direktpress, 15/6):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kostnaden-for-kolingsborg-1-miljonkronor/aRKofo!are6QjDOZycpdVKoOd4Vcw/
KD-kritik mot lagliga graffitiväggar på Södermalm (Direktpress, 29/5):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/annu-mer-kritik-mot-forslaget-pa-lagliga-graffitivaggar/aRKoeC!zZ4yA3JOrTpZIuVyTbK@g/
Även DN (papperstidningen, 30/5) citerade Erik Slottners kritik mot lagliga graffitiväggar.
Erik Slottner kommenterar Stadsmuséets kritik mot Norr Mälarstrand (Direktpress, 28/5):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stadsmuseets-hanas-efter-kritik-mot-nya-norrmalarstrand-byt-namn-till-utsiktsmuseet/aRKoeB!slE8JibBjqEz9L0TuCLjvQ/
2 500 bordlagda bostäder i Hammarbyhöjden/Björkhagen upprör KD (SVT
Stockholmsnytt/ABC, 26/5):
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/besked-om-byggstopp-uppror-kd
Erik Slottner (KD) intervjuas även av Mitt i Söderort (papperstidningen, 26/5) om denna
fråga.
Våg av rivna villor i Söderort. Erik Slottner kommenterar (Mitt i Söderort, 26/5):
http://www.mitti.se/vag-av-rivna-villor-over-hela-soderort/

Synpunkter, idéer och tips?
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus gör regelbundet utspel i aktuella frågor. Kontakta
markus.nyman@stockholm.se om du har synpunkter, idéer eller förslag på saker som vi bör
lyfta i debatten.

Ni följer väl oss på nätet?
Sprid våra budskap i sociala medier! Retweeta gärna, kommentera, dela och gilla på
Facebook…
Twitter:
@KDStadshuset
@erikslottner
@sofiamodigh
@valiersthlm
@OfeliaNamazova
Facebook:
Kristdemokraterna Stockholms Stadshus
Bloggar:
www.stockholm.kristdemokraterna.se
www.erikslottner.se

Insändarnätverk
Markus Nyman skickar insändare till de som anmäler intresse. Vill du ha förslag på
insändare? Kontakta markus.nyman@kristdemokraterna.se

Frågor och synpunkter
För frågor om Stadshusnytt och dess innehåll kontakta Mejke Runström, 08-508 29 910
mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

