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Tack till er alla som lade er röst på
Kristdemokraterna den 25 maj!

5,93 % blev valresultatet för Kristdemokraterna och med
det säkrade vi vårt mandat i Europeiska parlamentet under
kommande mandatperiod. Lars Adaktusson blir en av de
20 parlamentariker som kommer att representera Sverige i
Bryssel. Inte nog med det, Lars Adaktusson blev den mest
populära kandidaten i EU-valet. Med 107 897 kryss
(48,92 % av Kristdemokraternas röster) blev han den
kandidat med flest andel kryss i förhållande till partiets
röster.
- Jag är väldigt glad och tacksam över alla de som röstat och
kryssat mig på valsedeln. Jag lovar att förvalta dessa väl i
arbetet för ett EU som sysslar med gemensamma utmaningar som mänskliga rättigheter, brottsbekämpning och miljö
men som låter de vardagsnära besluten förbli vardagsnära,
sade Lars Adaktusson.
Norrköpings valresultat landade på 6,53%. Ni har säkert
sett att det suttit affischer på många platser runt om i
Norrköping. torgmöte dit Lars Eklund, Östergötlands
EU-kandidat, och Magnus Oscarsson, riksdagskandidat,
inbjöds att tala. Vi delade ut bananer med budskapet: ”För ett miljövänligt och avskalat EU. Rösta på
Kristdemokraterna den 25 maj!”. Kristdemokraterna
har även synts vid resecentrum, på Åbydagen, i Östra
Husby och på Vårruset där vi hade två lag som tog sig
igenom banan för att sedan avnjuta en härlig picnic.
Tack till er alla! Tillsammans har vi skickat en envis
journalist till Bryssel!

Inbjudan till två sommarfester!

Norrköpings lokalavdelning vill inbjuda dig till två trevliga sommarfester. Ta gärna med någon du känner också!
Den 18 juni kl.18 i Bolignatorpet på
Vikbolandet har vi sommaravslutning där vi äter ihop och spelar
Boule.
Den 14 augusti kl.18 inbjuder vi till
grillkväll i Vasaparken i Norrköping
för att kicka igång valrörelsen.
Varmt välkomna till dessa tillfällen!
Gratis för medlemmar och anmälan görs till elvira.
wibeck@kristdemokraterna.se senast den 13/6 och 11/8.
Ange antal, ev. allergier och om ni önskar att samåkning.

Oppositionsrådstankar
Kära medlemmar!
Jag är tacksam för det förtroendet
som visades kristdemokraterna och
Lars Adaktusson i EU-valet. På riksnivå nästan 6% och här i Norrköping närmare 6,6 %! Vi brukar inte
ligga över rikstrenden så det känns
extra bra inför höstens val.
Tack alla ni som själva röstade och
tack alla ni som också bidragit till
att andra lagt sin röst på partiet.
Även om det känns väldigt bra att vi gjort det bästa valet på 15
år, så kan vi inte ta någon röst i höstens val för givet. Vi är ett
parti med en värdegrund som tål att pratas om, med familjen
som grundsten i samhället, med omsorg om andra och med
en politik som ger utrymme för både företagande och enskilda
personer. För att väljarna ska få kunskap om detta behöver vi
alla hjälpas åt att berätta det för dem.
Gå in på lokalavdelningen hemsida, där kan du läsa vårt
valprogram, som du också kan få i pappersform om du hör av
dig. Hemsidan uppdateras ofta, med små reportage, presentationer av kandidater och annat av intresse. Hör gärna av dig
med synpunkter och tankar.
Jag vill önska alla en skön sommar, där vi kan vila och hämta
inspiration så att vi har kraft till en bra valrörelse. Innan dess
hoppas jag att många har möjlighet att vara med på vår sommarfest i Bolignatorpet den 18 juni.
Väl mött!
Eva-Britt Sjöberg

Kalendarium
Juni
Mån 9/6 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-Kansliet
Mån 16/6 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i
Rosen
Ons 18/6 kl.18.00 Sommarfest i Bolignatorpet, OBS anmälan!
Mån 30/6 Kristdemokraternas dag i Almedalen
Juli
29/6-6/7 Almedalsveckan i Visby
Lör 12/7 Vikbolandsmarken där KD ska ha ett tält, kom dit!
Augusti
Mån 11/8 kl.18.30-21 Styrelsemöte, KD-Kansliet
Tors 14/8 ca kl.18 KICK-OFF i Vasaparken, OBS anmälan!
Lör 16/8 Alliansen i Hörsalsparken
Mån 18/8 kl.18.30 Kom.pol gruppmöte, KD-Kansliet
Mån 25/8 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionssalen i Rosen
Ons 27/8 FÖRTIDSRÖSTNINGEN BÖRJAR
Tors 28/8 kl.19-21 Magnus Oscarsson i Ö Husby, OBS anmälan!
September
1-12/9 Utdelning av material till Norrköpingsborna
.... 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

Hur kan du hjälpa till?

Följ valarbetet på webben

Vill du vara med och hjälpa till på något sätt?

hemsidan www.norrkoping.kristdemokraterna.se
blogg
www.nt.se/bloggar/evabrittsjoberg
facebook www.facebook.com/kdostergotland
twitter www.twitter.com/kdnkpg

Årets andra valrörelse närmar sig och det finns mängder av sätt
som du kan vara med och hjälpa till. Komma till torgmöten,
dela ut flygblad, lappa lådor, förbereda fruktutdelning, skriva
insändare och mycket mer.

Kontakta då någon i valledningsgruppen, kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.
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Har du betalat medlemsavgiften detta valår?
125 kr inbetalas på BG-nr: 5610-1322.
Är du osäker? kontakta Niclas Clarén.

Vi syns flitigt på de sociala medierna. Eva-Britt bloggar och
hemsidan uppdateras mycket och ofta, där finns alltid senaste
nytt. Kristdemokraterna i Östergötland har en gemensam facebooksida, gå in och gilla den så får ni veta vad som händer!

Undrar du vad KDU har för aktiviteter
på gång i Östergötland eller vill du bli
medlem?
Kontakta ordförande Elvira Wibeck
på mail 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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0725-39 61 13
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