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Oppositionsrådstankar
Kära vänner!
I början av februari hade vi årsmöte där vi bland annat antog vår lista för kommunvalet.
Jag vill tacka för förtroendet att få stå överst och jag är glad att vi har både nya och mer
kända namn på listan. Vi har en spännande, viktig och intensiv tid framöver. Vi fick också
en ny ordförande i lokalavdelningen, eller nygammal är mer sant. Jag är tacksam för att
Niclas tog steget att åter bli ordförande nu när Margaretha bestämt sig för att sluta. Ny vice
ordförande blev Elvira Wibeck. Det blir väldigt bra tror jag.
Nu är vår utmaning att nå ut till så många som möjligt med vår politik. Och där behöver vi
alla hjälpas åt med att berätta för dem vi träffar på vad vårt parti står för.
Kristdemokratin har en politik som man kan bygga ett samhälle på. Vi ställer inte grupper mot varandra, fattig-rik,
utländsk-svensk, företagare-arbetare. Vi vill bygga ett samhälle tillsammmans. Ett samhälle som utgår från allas lika
värde, med ett personligt ansvar och där politikens uppdrag blir ge enskilda människor förutsättningar att kunna ta
ansvar för sitt eget liv.
Vi behöver ett klimat i Norrköping där fler drömmar kan bli verklighet, även företagsdrömmar. Det ger fler företag
och fler arbetstillfällen, mer utveckling och starkare framtidstro. Kristdemokratisk politik ger mer utrymme, mer
utrymme för enskilda personer och mer utrymme för företagande. Norrköping behöver kristdemokratisk politik. Låt
Eva-Britt Sjöberg
oss alla hjälpa till att sprida detta!

Lars Adaktusson till Norrköping

Viktiga datum att boka in!

Den 15 mars håller östgötska distriktet vårstämma
och denna gång anordnas den i Norrköping. Närmare
bestämt i kommunhuset Rosen som ligger på
Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Skriv in dessa datum i din kalender:

Kristdemokraternas etta på
valsedeln för Europaparlamentet Lars Adaktusson kommer
och besöker oss för att berätta
om de frågor han tänker att
driva om han blir invald till
Europaparlementet. Även om du
inte är distriktsstämmoombud
så är du varmt välkommen att
komma dit när Lars talar.

- 15 mars, då är det Vårstämma. Se info här bredvid.

Så passa på att ta chansen att träffa Lars
Adaktusson kl.13.30 i Rosen den 15 mars, vi bjuder
på kaffe efteråt. Ta med vänner och familj också!

- 5 april och 26 april håller studieförbundet Framtidsbildarna utbildning i Hemslöjdsgården i Linköping.

- 12 april håller Alliansen ett konvent dit blandandra
vår partisekreterare Acko Ankarberg kommer.
- 25 maj Val till Europaparlamentet.
- I juni bjuds alla kristdemokrater i Norrköping in till
en trevlig medlemsaktivitet. Mer info i nästa Bulletinen.
- 16 augusti har vi kick off för valrörelsen.
Ta även en titt i kalendariet på sista sidan. Vill du veta
mer om något av detta? Maila vår politiska sekreterare
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Årsmöte

Kristdemokrater kandiderar
till kommunfullmäktige 2014

Den 10 februari höll vi årsmöte i lokalavdelningen. Utöver
god gemenskap, god smörgåstårta och goda skratt hanterades stämmoförhandlingarna.

Valsedel för kommunfullmäktigevalet 2014 för
Kristdemokraterna i Norrköping

Kvällen började med att Magnus Oscarsson besökte oss och
höll ett intressant föredrag om hans hjärterfrågor. Magnus
är distriktsordförande för Kristdemokraterna i Östergötland, KSO i Ödeshög och tillika nr.1 på Riksdagsvalsedeln
för Kristdemokraterna här i Östergötland.
Bland annat avtackades Margaretha efter alla år som
ordförande för lokalavdelningen. Med sig fick hon Norrköpingsfläsk, en kaktus, lokal rapsolja och en bok skriven av
en Norrköpingsbo, se bild här nedan. Även vår trivselgrupp
avtackades efter att i många år gjort det trevligt under våra
träffar. Således valdes en ny trivselgrupp med Noomi Nilsson i täten. Niclas Clarén, tidigare vice ordförande, övertog
ordförandeklubban och Elvira Wibeck tillsattes posten vice
ordförande i lokalavdelningen.
Dessutom fastställde vi valsedeln för kommunfullmäktigevalet 2014. Både nya och äldra namn på listan och lika
många kvinnor som män. Valberedningen hade gjort ett
gediget arbete. Se listan här intill:

1. Eva-Britt Sjöberg, oppositionsråd, Smedby
2. Niclas Clarén, fastighetschef, Karlshov
3. Elvira Wibeck, politisk sekreterare, Centrum
4. Lars-Göran Arvidsson, pensionär, Östra Stenby
5. Elisabeth Nison, barnskötare, Hageby
6. Erik Tingberg, pastor, Kuddby
7. Jenny Lisiderius, ekonom, Centrum
8. Linda Ahlgrimmer, lärare, Å
9. Monica Holtstad Sandberg, sjukgymnast, Åby
10. Gunnar Wahlström, lärare, Kolmården
11. Jannikke Johansson, barnskötare, Ljura
12. Samuel Wibeck, grafiker, Centrum
13. Marianne Adolfson, handledare, Beckershov
14. Annika Seitov, samhälls-kulturanalytiker, Kolmården
15. Jan Henriksson, ingenjör, Falketorp
16. Lars-Ove Pettersson-Stening, informationssekreterare,
Styrstad
17. Johanna Ring, lokförare, Skarphagen
18. Michael Sjöberg, ingenjör, Smedby
19. Marie Johansson, rektor, Östra Husby
20. Stefan Samuelsson, undersköterska, Haga
21. Kajsa Wilhelmson, barnskötare, Klockaretorpet
22. Nils-Bertil Bertilsson, flygledare, Vikbolandet
23. Johan Eksmo, egenföretagare, Ensjön
24. Åke Henrysson, HR-administratör, Centrum

Vrinnevilistanpolitiker till KD
Vi vill varmt välkomna Monica Holtstad Sandberg och
Pernilla Claar Johansson, tidigare Vrinnevilistan-politiker,
till Kristdemokraterna!
Vrinnevilistan meddelade i början av året att de inte ställer
upp i kommande landstingsval. Vi är så glada för att få
behålla drivet och kompetensen från Vrinnevilistan genom
Monica och Pernilla. Bägge ställer upp i landstingsvalet
för Kristdemokraterna och Monica kandiderar även
för Kristdemokraterna i kommunfullmäktigevalet i
Norrköping.

Fr.v. Per Larsson, Eva-Britt Sjöberg, Monica Holtstad Sandberg, Pernilla Claar Johansson och Magnus Oscarsson

Utbildningsdag i Norrköping
Den 11 januari fylldes Bankiren i Norrköping med utbildningssugna
kristdemokrater när en regional utbildning anordnades. Kristdemokrater från
hela Östergötland kom hit för att uppdatera sig med färsk politik och rykande
argument.
Dagen började med en valpeppande hälsning via videolänk från Göran
Hägglund. Under dagen fick vi lyssna till Stina Sinclair om hur vi ska tänka när
vi möter och talar med väljare. Liselotte Fager berättade om Kristdemokraternas
målsättningar och kring våra potentiella väljargrupper för att vi ska kunna rikta
kampanjerna rätt. Dessutom fick vi en statusuppdatering av Tommy Bernevång
som talade om uppfattningen och fördomarna om KD och hur vi ska bemöta
dessa. Utbildningsdeltagarna fick också med sig sanna siffror kring hur mycket
resurser nuvarande regering har lagt på välfärden för att vi ska kunna möta kritik
och falska påhopp från oppositionen. Det kommer bli ett spännande valår!

Ordförande har ordet
Tack för förtroendet att leda lokalavdelningen under ytterligare ett valår, denna gång dessutom ett
supervalår.

Många i vårt land är utan att de själva vet om det Kristdemokrater om man skall tro de olika partitester
som dyker upp i media med jämna mellanrum. En del gamla fördomar ligger oss i fatet, och där har vi en
rejäl utmaning att jobba med för att få dem att rösta på oss, men om vi är flera som hjälps åt i valrörelsen
ökar våra möjligheter att göra livet lite enklare för våra medmänniskor, stora som små. Det är lättare att
plocka de frukter som hänger längst ner än att nå de i toppen. Våra möjliga väljare finns närmare än vi tror
i vår vardag så din hjälp är välkommen.
EU påverkar oss på många olika sätt och med Lars Adaktusson och Ebba Busch Thor i topp på våra valsedlar hoppas jag att
vi kan ta ytterligare mandat i EU-parlamentet och öka våra möjligheter att skapa ett bättre samhälle. Ditt
deltagande i valet är viktigt och ett bra resultat i EU-valet bäddar också för en framgång i höstens val.
Kristdemoraterna är det enda partiet som sätter familjen i fokus och fungerande familjer är en förutsättning
för ett fungerande samhälle.
Niclas Clarén
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Kalendarium

Informationskanaler

Mars
Lör 1/3 kl.9-13 Framtidsbildarnas utbildning 1/3, Linköping
Mån 10/3 kl.18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Lör 15/3 Distriktets vårstämma, kallelse utskickas
Mån 24/3 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-kansliet
Fre-lör 28-29/3 Kommun- och landstingsdagar, Göteborg
Mån 31/3 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen
April
Lör 5/4 kl.9-13 Framtidsbildarnas utbildning 2/3, Linköping
Lör 12/4 kl.10-15 Allianskonvent, Norrköping
Mån 14/4 kl.18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 22/4 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-kansliet
Lör 26/4 kl.9-13 Framtidsbildarnas utbildning 3/3, Linköping
Mån 28/3 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i Rosen
Maj
Lör 3/5 Kampanj inför Europaparlamentsvalet drar igång!
Mån 12/5 kl.18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 19/5 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-kansliet
Sön 25/5 Val till Europaparlamentet
Mån 26/5 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i Rosen
Juni
Mån 2/6 kl.18.30 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 9/6 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-Kansliet
Mån 16/6 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i Rosen
Augusti
Lör 16/8 KICK-OFF FÖR VALRÖRELSEN!
Mån 18/8 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet
kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-Kansliet
Mån 25/8 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i Rosen
.... Sön 14 september: Val till Riksdag, Kommun och Landsting!
Kalendariet är ett levande dokument som även kompletteras
med mail- och postburna inbjudningar till diverse aktiviteter.
På lokalavdelningens hemsida finner du alltid ett aktuellt och
uppdaterat kalendarium.
www.norrrkoping.kristdemokraterna.se

Eva-Britt Sjöbergs nt-blogg:
www.nt.se/bloggar/evabrittsjoberg
Lokalavdelningens twitter:
www.twitter.com/kdnkpg
Elvira Wibecks twitter:
www.twitter.com/elvirawibeck
FÖLJ DEN REGIONALA POLITIKEN VIA:
Kristdemokraterna i Landstinget:
www.lio.kristdemokraterna.se
Kristdemokraterna Östergötland:
www.e.kristdemokraterna.se
FÖLJ RIKSPOLITIKEN VIA:
Partiets hemsida: www.kristdemokraterna.se
Regeringen: www.regeringen.se
Riksdagen: www.riksdagen.se
Riksdag och Departement: www.rod.se
Dagens Samälle: www.dagenssamhalle.se
NAVET - PARTIETS INTRANÄT
Som medlem kan du få tillgång till intranätet.
Kontakta Elvira Wibeck för inloggningsuppgifter.
TIDNINGAR
- Bulletinen- Lokalavdelningens medlemstidning
- Östergyllen- Distriktets medlemstidning
- Kristdemokraten: Partiets tidning.
mer info: www.kristdemokraten.se

Ideologirutan

Utifrån en personalistisk människosyn vill vi värna alla
människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera
oss med de svaga och förtryckta. Vi vill ansvarigt värna
och förvalta djur, växter och jordens resurser. Vi vill bygga demokratin på denna människosyn och värdegrund.
läs mer under kap.1 i principprogrammet
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Har du betalat medlemsavgiften detta valår?
125 kr inbetalas på BG-nr: 5610-1322.
Är du osäker? kontakta Niclas Clarén.

Undrar du vad KDU har för
aktiviteter på gång i Östergötland? Kontakta ordförande
elvira.wibeck@kdu.se

Kontaktuppgifter
Ordförande: Niclas Clarén
Oppositionsråd och gruppledare: Eva-Britt Sjöberg
Politisk sekreterare: Elvira Wibeck
Kristdemokraternas kansli i Norrköping:
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www.norrkoping.kristdemokraterna.se

0705-66 26 55
0767-62 03 53
0725-39 61 13
Kristinaplatsen 3

niclas.claren@kristdemokraterna.se
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
norrkoping@kristdemokraterna.se

