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Skarpnäcksgården - studiebesök
Den 1 oktober besökte Erik Slottner
Skarpnäcksgården, ett anpassat och stödjande
boende för personer med
missbruksproblematik eller psykiska problem.
Gården drivs med stort engagemang av Nytida.

Besök på SPRINT-gymnasiet
Den 2 oktober var det dags för ett
verksamhetsbesök på SPRINT-gymnasiet som
ligger i Liljeholmen.
Skolan har introduktionsprogrammet
Språkintroduktion. På skolan går nyanlända
ungdomar som får språkundervisning på olika
nivåer beroende på förutsättningar att lära sig
svenska.

Kristdemokraternas budget 2016
Den 28 oktober presenterade
Kristdemokraterna i Stockholms stad sin
budget för 2016.
Läs hela Kristdemokraternas
budgetreservation här samt en sammanfattning
av några av våra huvudpunkter:
http://wp.kristdemokraterna.se/…/kristdemokr
aternas-budget

Härbärget för EU-migranter i
Slakthusområdet
Den 29 oktober besöket Erik Slottner härbärget
för EU-migranter i Slakthusområdet. Härbärget
drivs av Filadelfiakyrkan på uppdrag av och i
samarbete med Stockholms stad och erbjuder 34
sängplats till (mestadels romska) familjer och 16
”singel”-platser, mestadels till män från
Nordafrika.
Sören Eskilsson, platsansvarig, informerade om
verksamheten.

S:t Görans hemtjänst
Den 4 november besökte Erik Slottner
tillsammans med Sofia Modigh och Britt
Westerlind, våra representanter i äldrenämnden,
S:t Görans hemtjänst.
Företaget erbjuder hemtjänstinsatser till i
förstahand äldre som bor på Kungsholmen
enligt kundval på uppdrag av Stockholms stad.
S:t Görans hemtjänst erbjuder ett personligt
engagemang och hög kontinuitet med en egen
kontaktman.

Akillesjouren i Sollentuna
Den 20 november på förmiddagen besökte
Erik Slottner Akillesjouren i Sollentuna. Detta
med anledning av att Kristdemokraterna satsar
5 miljoner kronor på mottagning och skyddat
boende för män som utsätts för våld i en nära
relation.
Akillesjouren arbetar med just män som utsätts
för våld, kränkningar, förföljelse, trakasserier
eller hot i en nära relation. På bilden syns Erik
Slottner, Petra Karlsson, Anna-Karin Sundén
och Magnus Ramstrand (KD Sollentuna)

Stockholm Visitors Board
Den 20 november på eftermiddagen besökte
Erik Slottner Stockholm Visitors Board och t f
VD Karin Mäntymäki.

Mellanmålet Rehab AB
Den 23 november besökte Erik Slottner
verksamheten Mellanmålet i Stadshagen, ett
arbetsintegrerat socialt företag. Mellanmålet
erbjuder en tillitsfull miljö och
arbetslivsinriktad rehabilitering, där unga
vuxna med psykisk ohälsa kan mellanlanda för
att sedan ta sig vidare i livet. På Mellanmålet
finns bl.a. psykolog, beteendevetare, socionom
och behandlingspedagog.

Markus Nyman till Bryssel
Vid mötet med KF-gruppen den 8 december
avtackades Markus Nyman, som i mitten av
januari 2016 tillträder en tjänst på EPP
kansliet i Bryssel.
Vi önskar honom all lycka till och kommer
att sakna hans stora kompetens, hans fina
känsla för service och hans glada humör.

Persikan, persiskt äldreboende
Den 9 december besökte Erik Slottner
tillsammans med Sofia Modigh och Britt
Westerlind äldreboendet Persikan i Tensta.
Persikan drivs av Kavat Vård och erbjuder
både somatisk vård och demensvård till äldre
personer med rötter i den persiska kulturen.
De äldre som väljer att bo på Persikan gör det
i första hand för att få möjlighet att ”vila” i
sitt eget språk. De flesta talar ingen eller dålig
svenska.

Järvaskolan
Den 18 december besökte Erik Slottner och
Ofelia Namazova ledningsgruppen för
blivande Järvaskolan, vars vision är att skapa
en bra och likvärdig skola för alla barn.
Skolan vill inspirera till gränslösa drömmar
och motivera till högre studier. Järvaskolan
drivs av den ideella och icke-vinstdrivande
Stiftelsen Roya Foundation och öppnar hösten
2016 som högstadieskola i Kista.

Möten med diverse aktörer
Under oktober, november och december
har Erik Slottner haft olika möten med
företrädare för fastighetsägare, bland andra
Axfast, AFA Fastigheter och Stena
Fastigheter, med Hyresgästföreningen och
Svenskt Näringsliv, för att nämna några.
På bilden syns Erik Slottner och Mejke
Runström med ordföranden för
Hyresgästföreningens Stockholmsavdelning
Simon Safari.

Media
Ett urval av artiklar och ämnen där vi har synts i media senaste tiden:
Erik Slottner (KD) skriver om våldsbejakande islamistisk extremism på SvD Brännpunkt
(29/11): http://www.svd.se/imamer-behovs-i-kampen-mot-extremism
SvD ledarsidan (30/11) välkomnar Erik Slottners förslag om våldsbejakande extremism:
http://www.svd.se/exitstrategi-innan-landsforraderi
Direktpress (27/10) skriver om Kristdemokraternas budgetförslag:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/minska-antalet-stadsdelar-och-sank-skatten-sa-villkristdemokraterna-forandra-stockholm/aRKojA!Y62Hwgv21NGprcwWjpNtlw/
KD vill slå ihop stadsdelar. Direktpress (31/10) skriver i papperstidningen.
Kristdemokraterna satsar på våldsutsatta män (DN, papperstidningen 29/10).
Stockholmsnytt (tidigare ABC, 27/10) rapporterade om att Kristdemokraterna vill sänka
skatten med 40 öre.
DN (papperstidningen, 27/10) berättar om Kristdemokraternas budget för Stockholm med
sänkt skatt, mindre barngrupper i förskolan och en stor satsning på äldreomsorgen.
Bredängs nya punkthus sågas av KD-politiker (Mitt i Söderort/Skärholmen, papperstidningen,
20/10).
Erik Slottner (KD) med flera politiker kommenterar höga hus i Stockholm (DN, 19/10):
http://www.dn.se/sthlm/stockholmarna-ja-vi-vill-ha-fler-skyskrapor/ Erik intervjuades också
om frågan i DN 20/10 och berättade att Kristdemokraterna gärna ser höga hus i Norra
Djurgårdsstaden, Kista och Södra Värtan.
Erik Slottner kommenterar majoritetens budget (Direktpress, papperstidningen, 17/10).

Sofia Modigh (KD) intervjuas i SvD om transitflyktingar:
http://www.svd.se/antalet-transitflyktingar-till-stockholm-minskar/om/flyktingkrisen-i-europa
Sofia Modigh (KD) om transitboendet i Älvsjö (Direktpress, 8/10):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/tomma-sangar-pa-alvsjos-nya-flyktingboende-upprorforsmadligt-att-man-ska-sova-ute-for-att-man-inte-ar-enbarnfamilj/aRKojh!dS1oghWRtowUNk011l75Uw/
Äntligen byggs Slussen. Erik Slottner kommenterar i tidningen Byggvärlden,
(papperstidningen, 7/10).
Stockholmsnytt (ABC, 6/10) intervjuade Sofia Modigh (KD) om transitflyktingar.
Direktpress (16/10): majoriteten agerar i flyktingfrågan efter KD-kritik:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/staden-kovander-efter-kritik-mot-tomma-sangar-paflyktingboende-farre-barnfamiljer-an-vi-trodde/aRKojp!gerGoFe9BM6tQL7UlQIHnQ/
Erik Slottner i Östermalmsnytt (13/10): Bygg fler höga hus i Södra Värtan:
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/inget-manhattan-i-sodravartan/aRKojm!QDQeAsRHBbJ4YI2euvv6@g/
Flera insändare har publicerats i Mitt i och Direktpress, bland annat från Ewa-Marie Ås om att
Kristdemokraterna prioriterar små barngrupper i förskolan framför rätt till heltid i förskolan
för barn till föräldralediga, Britt Westerlind om behovet av en fritidspeng i Stockholm och
Mejke Runström om att Kristdemokraterna vill sänka kommunalskatten med 40 öre och att
höga skatter per automatik inte är lika med bättre välfärd.

Synpunkter, idéer och tips?
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus gör regelbundet utspel i aktuella frågor. Kontakta
oss 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 tills vidare mejke.runstrom@stockholm.se

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

