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Träffa Aron Modig
Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson
Varför måste politisk frihet
kombineras med ekonomisk frihet?
Den 3 oktober kl.18.30-20.30 har
du chans att träffa vår migrations
politiska talesperson Aron Modig när
han kommer till Norrköping.
Varmt välkomna!
När: 3 oktober kl.18.30
Plats: Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping
Anmälan: senast 28 september till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Vill du bidra till ett tryggare Norrköping?
Nattvandra med Kristdemokraterna.
Två gånger i höst kommer Kristdemokraterna
att nattvandra tillsammans med Svenska kyrkan,
Polisen och andra organisationer.
Följ med du också!
Datum:
Tid:
Plats:

1 oktober och 26 november
22-01
Samling på Diakonicentrum,
S:t Persgatan 113
Anmäl till: elvira.wibeck@kristdemokraterna.se

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna gör skillnad i Norrköping
Som ni vet gick Kristdemokraterna med i den politiska ledningen i Norrköping efter valet 2014tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu har halva mandatperioden gått och
här är några exempel på vad vi kristdemokrater har varit med och bidragit till hittills så här i halvtid:

•

Tidiga insatser för bättre uppväxtvillkor

•

Fler arbetstillfällen och lägre arbetslöshet

•

Ungdomsjobb på äldreboenden

•

Förbättrat företagsklimat

•

Utökad valfrihet inom hemtjänsten (LOV)

•

Förbättrad integration med hjälp av föreningar

•

Fler korttidsplatser

•

Bevarande av åkermark

•

Fler platser på särskilt boende

2014

…och mycket mer!

HALVTID

Nominera till styrelsen
Känner du nån som vill sitta i Kristdemokraternas
styrelse i Norrköping? Eller är du själv sugen på att
vara med och för KD framåt i vår kommun?
Kristdemokraternas styrelse i Norrköping består idag av 7
personer. Ett härligt gäng som gör sitt bästa för att sprida
kristdemokratisk politik i Norrköping.
Vi behöver bland annat en ny vice ordförande, kassör och vi
siktar på att utöka styrelsen med minst 2 personer.
Sök eller nominera personer genom att maila namn,
kontaktuppgifter samt en kort motivering till elvira.wibeck@
kristdemokraterna.se senast den sista november 2016.

2018

Motionsdags
Den 20-22 oktober 2017 är det dags för Krisdemokraternas Riksting. Rikstinget är vårt högsta beslutande organ, under det beslutar vi om vilken politik
partiet ska driva, hur vi ska arbeta och väljer partistyrelse med mera.
Som medlem har du möjlighet att direkt påverka politiken
genom att skriva såkallade motioner där du beskriver och lyfter
ett viktigt ämne och sedan föreslår hur och vad partiet ska
arbeta med frågan.
En motion skickas in till partiavdelningens styrelse som bereder motionen och därefter behandlas den av Norrköpings
partiavdelnings årsmöte 2017. Motionen kan avse förslag till
partiavdelningen, partidistriktet eller hela partiorganisationen.
När årsmötet har behandlat motionen skickas den sedan vidare
med en motiviering till partidistriktet.
Skicka in din motion till niclas.claren@kristdemokraterna.se
senast 2 veckor innan årsmötet (datum för årsmötet meddelas
senare men kommer att hållas i januari/februari 2017).
Ps! Vill du ha hjälp att skriva en motion?
Kontakta vår politiska sekreterare elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
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Att bygga parti och politik
Det kanske känns som det var ganska nyligen vi gick till vallokalerna för att besluta om Sveriges, Östergötlands
och Norrköpings framtid. Men snart är det dags igen, om två år är det dags att lägga valsedlarna i kuvertet och
rösta för vilket samhälle vi vill ha. Redan nu börjar förberedelserna inför valrörelsen 2018.
För att kicka igång denna höst samlade vi ihop styrelsen och förtroendevalda hemma hos Noomi och Gunnar Nilsson för en strategidag. Där diskuterade vi hur vi ska arbeta och vilka frågor vi ska fokusera på nu, under valrörelsen och under nästa mandatperiod.
Vi har redan hunnit genomföra en hel del av det vi presenterade i valprogrammet 2014, se föregående sida. Nu gäller det att fortsätta
bygga Norrköping starkare med skarpa och kloka politiska förslag. Exempelvis behöver vi arbeta ännu mer för att minska barngrupperna i förskolan, förbättra skolresultaten och bättre sammankoppla utbildning och yrkesliv. Med våra kloka och kunniga förtroendevalda kristdemokrater i såväl styrelsen, kommunens bolag och nämnder kan vi både bygga ett bra parti och god politik!
Har du några idéer eller funderingar kring hur partiet arbetar eller vilka frågor vi driver? Tveka inte att höra av dig till någon förtroendevald eller styrelseledamot. Alla kontaktuppgifter hittar du på www.norrkoping.kristdemokraterna.se.

Bulletinen digitalt

Kalendarium

Nu kan du läsa Bulletinen på datorn, mobilen eller läsplattan.

September
Mån 19/9

Vi gör det nu möjligt att välja att få medlemstidningen i epostlådan istället för i brevlådan. På så sätt hjälper du till med
att spara på miljön och partikassan.
Maila elvira.wibeck@kristdemokraterna.se och
skriv ”Bulletinen med e-post”
i ämnesraden.
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Följ oss på webben!
Vi syns flitigt på de sociala medierna. Eva-Britt bloggar och
hemsidan uppdateras ofta, och på facebook finns alltid senaste
nytt. Kristdemokraterna i Östergötland har en gemensam facebooksida, gå in och gilla den!
hemsidan www.norrkoping.kristdemokraterna.se
blogg
www.nt.se/bloggar/evabrittsjoberg
facebook www.facebook.com/kdostergotland
twitter www.twitter.com/kdnkpg

Undrar du vad KDU har för
aktiviteter på gång eller vill du bli
medlem?
		
		
Kontakta ordförande
		
Johan Häggblom på mail
		 johan.haggblom@kdu.se.

17-18.00
18.00-21
		
		
Mån 26/9 16.30-22

Styrelsemöte, Rosen
Gemensamt möte med Kvartetten
inför kommande
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige, Rosen

Oktober
Lör 1/10 ca 22-01
Mån 3/10 18.30-20.30
Mån 10/10 17-18.30
18.30-21
Mån 17/10 16.30-22
Lör 22/10 10-13.30
		
Mån 24/10 16.30-22

Nattvandring, Diakonicentrum
Talarkväll med Aron Modig
Styrelsemöte, Rådhuset
Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Kommunfullmäktige, Rosen
Ideologidag m miljöfokus, gäst Lars
Thunberg , kansliet i Linköping
Kommunfullmäktige Budget, Rosen

November
Lör 19/11 ca 15-21
Mån 21/11 17-18.30
18.30-21
Tors 24/11 ca 18-20
Lör 26/11 ca 22-01
Mån 28/11 16.30-22

Höstfest med partidistriktet
Styrelsemöte, Rådhuset
Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Studiebesök Domkyrkan Linköping
Nattvandring, Diakonicentrum
Kommunfullmäktige, Rosen

December
Lör 10/12 9.30-12
Mån 12/12 17-18.30
18.30-21
Mån 19/12 16.30-22

Grötfrukost
Styrelsemöte, Rådhuset
Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Kommunfullmäktige, Rosen

*kommunpolitiskt gruppmöte, där träffas ledamöter i kommun
fullmäktige, nämnderoch styrelser för att diskutera aktuell
politik. Medlemmar varmt välkomna, anmälan till
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se!

Kontaktuppgifter
Ordförande: Niclas Clarén				
0705-66 26 55		
niclas.claren@kristdemokraterna.se
Kommunalråd & Gruppledare: Eva-Britt Sjöberg 		
0767-62 03 53 		
eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare: Elvira Wibeck 			
0725-39 61 13		
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se
Kristdemokraternas kansli i Norrköping: 			Kristinaplatsen 3		norrkoping@kristdemokraterna.se

