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SNS-seminarium om ensamkommande
flyktingbarn
Den 24 september deltog Erik Slottner i ett
seminarium där forskarna Aycan Çelikaksoy och
Eskil Wadensjö presenterade resultaten från tre
studier kring hur det gick för de 9975 flyktingbarn
som kom till Sverige under perioden 2003-2013.
Utbildning, etablering på arbetsmarknaden, jobb,
skillnader mellan kvinnor och män belystes.

Kommundag ABC 29 augusti
Kommundagen ABC är en inspirations- och
kunskapsdag, ett nytt koncept som distrikten
Stockholms stad, Stockholms län och Uppsala län
gemensamt har utvecklat. Syftet är att inspirera våra
kommunpolitiker att våga och vilja ta ordet vid
sammanträden och att stärka deras kunskaper om
den kristdemokratiska politiken med tillämpning på
lokala beslut. Vi tillfrågade erfarna
kristdemokratiska kommunpolitiker att bidra med
sin erfarenhet och kunskap.

Debatt i Vitabergsparken
På eftermiddagen den 30 augusti deltog
Erik Slottner i en kommunpolitisk debatt,
där aktuella politiska frågor som
stockholmarna själva fått ställa i förväg
debatterades. Ca 300 åhörare fanns på plats
i Vitabergs-parken.

Inspirationskväll Äldreomsorg 2.0
Den 8 september anordnades en
politikutvecklings- och inspirationskväll om
framtidens äldreomsorg. Samtliga medlemmar i
Stockholm hade bjudits in. Ellen Hausel
Heldahl presenterade sitt arbete med den
numera nedlagda Äldreutredningen (om
framtidens äldreomsorg) och Ewa Samuelsson
presenterade arbetet med sin utredning Äldres
boende. Ett trettiotal medlemmar diskuterade
därefter hur de vill se framtidens äldreomsorg.

Vinsta företagarområde
Den 16 september intervjuades Erik
Slottner av DirektPress om Vinsta
företagarområde och om sin vision att skapa
en levande stadsdel med bostäder,
arbetsplatser och andra verksamheter. Erik
vill se levande bottenvåningar, en allé längs
Krossgatan och restauranger och fik.

Besök på asylboende i Farsta Strand
Den 18 september besökte Erik Slottner
asylboendet i det gamla Farsta Strand Hotel i
Larsboda. Hösten 2014 öppnade hotellet på
Mårbackagatan i Larsboda som ett asylboende
för 200 personer. Numera finns ett avtal med
Migrationsverket om 513 platser, det antalet
kommer dock med stor sannolikhet att utökas.

Debatt på Kistamässan
Den 23 september representerade Erik
Slottner Kristdemokraterna vid en
paneldebatt på Kistamässan om
infrastruktursatsningar i Stockholm
tillsammans med representanter från
Svenskt Näringsliv, Stockholms
Handelskammare, KTH och Svensk
Handel.

Debatt SVT
Den 24 september var Erik Slottner med i
SVT Debatt och diskuterade avhysningar
av olagliga bosättningar. Avhysningar ska
genomföras och markägares rättigheter
skyddas. Stöd ska ges till det civila
samhället såväl i Stockholm som på plats
i hemländerna. Därutöver bör Stockholm
ingå vänortsavtal med städer i Rumänien.
http://www.svtplay.se/video/3658551/deb
att/debatt-sasong-14… #08pol #svpol
#svtdebatt

Besök City i Samverkan
Den 25 september besökte Erik Slottner
City i Samverkan. Medlemmar i denna
förening är Stockholm stad, fastighetsägare,
handeln, SL och Polisen samt enskilda
företag och organisationer.
Tillsammans med citys aktörer genomförs
samverkansprojekt för att förbättra platser
och funktioner. På bilden syns VD Per
Eriksson tillsammans med Erik och Mejke.

Rio vård- och omsorgsboende
Den 29 september gjorde Erik Slottner
ett verksamhetsbesök på Rio Vård och
Omsorgsboende, ett privat vård- och
omsorgsboende samt korttidsboende
med sammanlagt 88 lägenheter med
sammanlagt 90 boenden. På bilden synd
Erik Slottner och Britt Westerlind
tillsammans med Christina von
Segebaden, verksamhetschef.

Paneldebatt om Stockholms
kajstrategi
Den 30 september deltog Erik Slottner i
panelen på ett frukostseminarium där
Stockholms kajstrategi diskuterades. Enligt
Erik har Stockholms kajer en stor potential
och måste utnyttjas bättre för mer folkliv
med restauranger, uteserveringar och
kaféer. Skeppsbron, Norr Mälarstrand och
Stadsgårdskajen är bra exempel på kajer
som skulle kunna lyftas och därmed bidra
till ett ännu mer trivsamt och välkomnande
Stockholm.
På bilden synd Erik och Jan Valeskog(S)

Möten med fastighetsägare
Under augusti och september har
Erik Slottner haft olika möten med
företrädare för fastighetsägare,
bland andra Vasakronan,
Humlegården, Rikshem och Lipid.

Media
Ett urval av artiklar och ämnen där vi har synts i media senaste tiden:
Kåkstäder är inte lösningen på fattigdom. Erik Slottner skriver på SvD Brännpunkt (26/9)
Erik Slottner (KD) debatterade avhysningar i SVT Debatt (24/9)
Sofia Modigh och Erik Slottner skriver i Expressen (28/8) om att vänorter och långsiktigt
arbete i hemländerna är bättre lösningar för fattiga EU-medborgare än de hälsokurser den
rödgrönrosa majoriteten föreslår.
Vinsta ska bli ett levande bostadsområde. Direktpress (16/9) skriver om Kristdemokraternas
visioner. Läs den motion vi har lämnat in i frågan.
Kristdemokraterna kritiserar bostadsplaner på Bromma, rapporterar SVT Stockholm (15/9)
Erik Slottner kommenterar i Direktpress (30/9) att majoriteten vill höja skatten i Stockholms
stad med 22 öre
Kristdemokraterna vill förbjuda IS-symboler i skolan. Flera tidningar skriver om frågan. Se
till exempel Dagen (17/9) och Nyheter24 (17/9) och tidningen Skolvärden (18/9)
SvD (10/9) berättar att den rödgrönrosa majoriteten backar om att återkommunalisera
Fryshusets verksamhet i Skärholmen och berättar om Kristdemokraternas kritik.
Erik Slottner intervjuas i Aftonbladet (20/8) om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande
extremism.
Flera insändare från ledamöter/ersättare i nämnder samt en del nyhetsrapportering, till
exempel denna artikel i Direktpress (17/8) om att Lars Hultkvist (KD) och Kristdemokraterna
vill bygga en skyskrapa i Farsta centrum.

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

