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Kristdemokraterna Norrköping
Ordföranden har ordet
Just nu växlar det mellan dagar med
frisk höstluft och riktigt sommarvarma
dagar. Både nyponen i min häck och
äpplena i mitt äppelträd i trädgården
lyser så vackert röda och jag njuter,
men det är ett tydligt tecken på att det
går mot höst…
Hösten före ett valår innebär en hel del
arbete både för styrelsen och kommunpolitiska gruppen; Det kommunpolitiska programmet ska
revideras, Valplan, kommunikationsplan osv ska upprättas. Det kommer att bjudas in till kandidatutbildningar
och arbetet fortsätter för nomineringskomitten…
Vi kristdemokrater var tidigt ute med provval och trots
att det är mycket arbete kvar innan en slutgiltig lista är
klar, så kan jag ändå säga att vi har ett klart förstanamn Eva-Britt Sjöberg. Förväntat och glädjande!
Nu sluter vi alla upp runt Eva-Britt och ger henne vårt
stöd! Med en fantastisk politik, ett jättebra förstanamn
kompletterat med kompetenta kandidater och med alla
medlemmars engagemang kommer Kristdemokraterna att
gå framåt i Norrköping!
Margaretha

Inbjudan till upptakt
och kandidatmingel!
Måndag den 9:e september är det dags för höstupptakt. Denna höst kombinerar vi den med ett kandidatmingel där vi får chans att träffa och lyssna till de
kandidater som nominerades i våras till kommunfullmäktigelistan. Förutom kandidatmingel får vi även
en dragning av aktuella politiska frågor, trevlig gemenskap och givetvis något gott att äta.
Dag: 9:e september
Tid: 18.30
Plats: Kafeterian Rådhuset, ingång från gården/
parkeringen
(vid sen ankomst, ring Elvira för att bli insläppt på
telefonnummer 0725-39 61 13.)
Anmälan sker senast torsdagen den 5:e september
till Elvira Wibeck
(elvira.wibeck@kristdemokraterna.se).

Varmt välkomna!

Provvalsresultatet inför VAL 2014
Här är resultatet av provvalet för kommunfullmäktigekandidater som hölls i våras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eva-Britt Sjöberg
Niclas Clarén
Lars-Göran Arvidsson
Elvira Wibeck
Gunnar Nilsson
Noomi Nilsson
Marie Johansson,
(Vikbolandet)
8. Elisabeth Nison
9. Gunnar Wahlström
10. Jan Rosman

11. Nils-Bertil Bertilsson
12. Jan Henriksson
13. Johanna Ring
14. Marianne Adolfson
15. Elsa Nilsson
16. Kajsa Wilhelmsson
17. Åke Henrysson
18. Michael Sjöberg
19. Samuel Wibeck
20. Ingrid Lindvall
21. Stefan Samuelsson

Provvalet är rådgivande och en viktigt del av flera
aspekter som avgör vilken plats en person kan få på
kommunvalslistan. Alla kandidater tillfrågas innan
förslag tas fram. Vid årsmötet i januari fastställs den
slutliga vallistan av våra medlemmar. Eftersom det
nominerats så få namn så ger vi ännu en möjlighet att
finnas med bland våra ledamotskandidater inför nästa
års kommunfullmäktigeval! Har du någon fler som du
skulle vilja nominera eller vill du själv vara kandidat?
Hör av dig till: Sven Brus 0703-94 14 78, Lars-Göran Arvidsson 0733-23 62 70, Margaretha Ericsson 0706-33 06 40
eller Niclas Clarén 0705-66 26 55
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Elvira, vår politiska sekreterare, och
hann med många seminarier och
även träffar med partikamrater. Det
var intressanta och lärorika dagar där
vi hade roligt tillsammans och njöt
av de vackra omgivningarna.

Efter den finaste sommaren i mannaminne - åtminstone mitt minne - är
det nu full fart igen i oppositionsrådskorridoren.
Sommaren har varit både händelserik och lugn, i en skön blandning.
Efter några intensiva dagar i Almedalen gick tempot ner, det har varit
omflyttning och lite fixande i huset
hemma, har varit ute några dagar
med husvagnen och även njutit av
böljorna på Västkusten.
Almedalen var en ny erfarenhet för
mig. Jag var där tillsammans med

En av höjdpunkterna var förstås vår
partiledares tal på söndagskvällen.
Vi kristdemokrater vill ha ett Sverige
som håller samman. Där vi när en
känsla för det gemensamma, för
varandra. Där individer får växa efter sin förmåga i ett samhälle som
inkluderar, inte exkluderar. I detta
tror vi att det civila samhället har en
viktig plats att fylla och är en kraft
att ta vara på. Göran lyfte också fram
behovet av att höja maxtaxan för att
kunna minska barngrupperna och
öka kvalitén i förskolan. Bland annat
detta inspirerade mig att skriva en
debattartikel i sommar som kom in i
både NT och Folkbladet. Det kändes
bra.
I min blogg på nt.se skriver jag
minst en gång i veckan om vad som
rör sig i politiken, vad som känns
aktuellt, med kristdemokratiska reflektioner. Följ mig gärna där, och
hör gärna av dig med dina tankar och
reflektioner.

Eva-Britt-kampanjen
”Vad tycker du?”
Under våren plåtades Eva-Britt inför
kampanjen ”Vad tycker du?”. Tanken med kampanjen är dels att informera om vem Eva-Britt är och
dels för att inbjuda människor till
samtal om politiska funderingar och
diskussioner. Skulle du vilja dela ut
dessa flygblad i det område som du
bor i eller till någon vän, kan du kontakta Eva-Britt.
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
Tel: 0767- 62 03 53

Valrörelsen närmar sig med stormsteg, vi har haft provval och jag vill
tacka för det stora förtroendet jag
känner från er. Det ska bli spännande att få vara med och föra ut
världens bästa politik i vår kommun. Det är en stor utmaning också
förstås, men jag är övertygad om att
när norrköpingsborna förstår vad vi
verkligen står för, så kommer vi att
få betydligt fler röster än förra valet.
Mitt ansikte är fortfarande tämligen
okänt, och för att presentera mig lite
och få tillfälle att träffa "verklighetens folk" har vi tryckt upp en
lapp som vi även bifogar i bulletinen. Om du vill vara med och
sprida den där du bor eller rör dig så
hör av dig så skickar vi en bunt till
dig.

är överty” …jag
gad om att när

norrköpingsborna
förstår vad vi
verkligen står
för, så kommer
vi att få betydligt fler röster
än förra valet

”

Men, för att göra kristdemokraternas idéer och politik känd för
många, behöver vi förstås hjälpas
åt. Därför hoppas jag att få träffa
många av er på vår upptaktsdag där
vi ska inspirera varandra och få
träffa de kandidater som nominerats
hittills till kommunlistan. Det ser
jag fram emot.
Måndagen 9 september kl 18.30 i
rådhusets café, välkommen då!

Eva-Britt
Sida 2
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Årets politikervecka i
Visby inleddes med
Kristdemokraternas dag.
Hela Almedalsparken
fylldes med folk och vitsippor och innanför Visbys murar hölls föredrag,
seminarier och intervjuer
med och av kristdemokrater, ministrar, kommunpolitiker och ungdomsförbundets styrelseledamöter. Många åhörare
samlades vid stora scenen
när klockan närmade sig
19 på söndagen för att
höra till Göran Hägglunds
partiledartal. Ett inspirerande, roligt och allvarligt
tal som handlade om det
vi kristdemokrater vill
skapa- ett samhälle där
ingen lämnas efter och
ingen hålls tillbaka. Vårt
oppositionsråd och vår
politiska sekreterare var
på plats för att arbeta med
det kommande valprogrammet, för att fortbilda
sig och för att KDkampanja tillsammans
med andra ditresande
kristdemokraterna. Dagarna fylldes med intressanta seminarier varvat
med lika spännande debatter.
”Att ha fått möjlighet att
få delta under Almedalsveckan har varit en otrolig förmån. Vi har tagit
med oss så mycket inspiration och kunskap för att
driva arbetet med kommunpolitiken vidare. Vi
måste fortsätta att kämpa
vidare med familjepolitiken för att kunna jämna
ut sociala orättvisor i vårt
samhälle. ”
Eva-Britt och Elvira
Sida 3
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Eva-Britt på frukostseminarium om
gruppen unga som varken studerar eller
arbetar och hur dessa ska tas hand om

Henrik Ehrenberg, Mats Pettersson, Sara Skyttedal,
Mats Odell och Martrina Jarminder diskuterar
behovet av mer eller mindre makt åt EU

Är du medlem i det kristdemokratiska ungdomsförbundet, är sugen på att bli det
eller känner någon annan som vill vara med så sitter Elvira med i distriktstyrelsen och kan kontaktas för frågor eller funderingar på mailadressen
elvira.wibeck@kdu.se. Under det kommande året är det tänkt att några aktiviteter ska anordnas för medlemmar i ungdomsförbundet som bor här i Norrköping
med omnejd. Håll utkik på hemsidan för kommande aktiviteter! Skulle du som
KDU:are vilja vara med och anordna något, antingen här i staden eller i distriktet, så kan du kontakta Elvira eller distriktets ordförande Linus Dagbäck
Printz via mailadressen linusdp@kdu.se.
Mer info om ungdomsförbundet: www.kdu.se
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September

Oktober
Mån 7/10 kl. 18.30 Kom.pol.grupp, KD-kansliet
(ev styr.möte samma kväll)
Mån 14/10 kl. 16.30 Kommunfullmäktige, Rosen
Ons 16/10 kl. 18.30 Kom.pol.grupp, KD-kansliet
Mån 21/10 kl. 16.30 Kommunfullmäktige, Rosen
(budget)
Fre 25/10 Partifullmäktige, Stockholm

November
Mån 4/11 kl. 18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 11/11 kl. 18.30 Arbetskväll, KD-kansliet
Lör 16/11 kl. 12-22 Regional Kol-dag,
Höststämma, Östergötland
Mån 18/11 kl. 18.30 Kom.pol.grupp, KD-kansliet
Mån 25/11 kl. 16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

INFORMATIONSKANALER:

Information

Kalendarium 2012

Mån 2/9 kl. 18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 9/9 kl. 18.30 Höstupptakt och
kandidatmingel, Rådhuset
Tors 19/9 Rikstingsträff, Distriktskansliet Lkp
Mån 23/9 kl. 18.30 Kom.pol.grupp, KD-kansliet
Tors-sön 26-29/9 Riksting i Karlstad
Mån 30/9 kl. 16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

Mån 2/12 kl. 18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Lör 7/12 kl. JULFEST, mer info kommer senare
Mån 9/12 kl. 18.30 Kom.pol.grupp, KD-kansliet
Mån 16/12 kl. 16.30 Kommunfullmäktige, Rosen

Det kommer att finnas ett antal utbildningstillfällen under hösten och våren för kandidater
och andra intresserade. Information går ut via epost, via hemsidan och i kommande Bulletiner.





Regionala nyheter
www.lio.kristdemokraterna.se
www.e.kristdemokraterna.se
Östergyllen, distriktets tidning



Lokala nyheter
www.norrkoping.kristdemokraterna.se



December

(Tiderna för Kommunfullmäktige är preliminära)







Riksnyheter
www.kristdemokraterna.se
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.rod.se (riksdag & Departement)
www.dagenssamhälle.se (Dagens Samhälle)

Navet - partiets intranät
Som medlem kan du få tillgång till intranätet. Gå
in via kristdemokraternas hemsida och klicka dig
vidare eller kontakta Elvira Wibeck



Kristdemokraten
Partiets tidning där också den interna debatten
bland annat förs.
Prenumerera gärna! Ring 0725-39 61 13



Bloggar på NT:
www.nt.se/politikerbloggar:
Eva-Britt Sjöberg
Twitter:
Elvira Wibeck
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Betala på Bankgironummer: 5610-1322

Ideologirutan
”Människans ofullkomlighet innebär att för mycket makt inte får läggas i en
enskild människas, grupps eller partis händer. Ofullkomlighetstanken ger
också en realistisk grund för synen på demokratin som arbetsform. Ingen
person, parti eller grupp vet allt om hur ett samhälle ska skötas, men genom
samarbete kan det gemensamma bästa främjas.”

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram)
Kristdemokraterna i Norrköping Kristinaplatsen 3
Ordförande och gruppledare Margaretha Ericsson mob: 0706-33 06 40
Oppositionsråd Eva-Britt Sjöberg arb: 011-15 11 52 mob: 0767-62 03 53
Politisk sekreterare Elvira Wibek
mob: 0725-39 61 13

norrkoping@kristdemokraterna.se
margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
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