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Välkommen på
medlemsmöte
den 12 oktober kl.17
i Rådhuset.
Med anledning av de inledda förhandlingarna med Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, om eventuell majoritetsbildning i Norrköpings kommun, inbjuds du till ett medlemsmöte
den 12 oktober i Rådhuset i Norrköping.
Att ta ansvar för en kommun innebär prioriteringar och samarbete innebär kompromisser oavsett vilka partier man
samarbetar med. Under medlemsmötet kommer oppositionsråd Eva-Britt Sjöberg och ordförande Niclas Clarén
att finnas på plats för att presentera ett förslag utifrån de gångna förhandlingarna, svara på frågor men också för att
höra vad du tycker och tänker kring detta eventuella samarbete. Efter detta möte kommer styrelsen att besluta om
huruvida vi fortsätter det politiska kommunarbetet i majoritet eller i fortsatt oppostion.
Vi bjuder på fika.
Varmt välkommen!

Plats: Rådhusets café, ingång från gården.
Anmälan: Senast torsdag den 9/10 till elvira.wibeck@kristdemokraterna.se eller 0725-39
61 13. Meddela ev. allergier.
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Eva-Britt och Monica mötte press och väljare utanför Vrinnevisjukhuset.
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Augustifesten. Vi bjöd på politik och
popcorn, trevlig k ombination.

Barn- och äldreminister Maria Larsson hade
Garden Party hemma hos Elisabeth Nison.
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Skärblackadagen. Innebandytävling
med frisbee som vinst. Mer idrott
ökar studieresultaten.

Förstanamnet på landstingslistan cyklade tillsammans med
förstanamnet på kommunlistan på barncancertrampet.

Triss i damer. Eva-Britt, Ingrid och Elvira efter en
lyckad kampanjedag.

Morgonstund med äpplen i mun. Vi bjöd pendlarna på
frukostäpplen och tidningsläsning.

KDU stärkte upp i kampanjearbetet när de hade ledigt från d
 ebatter och
bokbord på länets skolor.

Oppositionsrådstankar
Kära medlemmar!
Valet är över för denna gång! Det är med delade känslor jag tittar på resultatet. Vi hade hoppats och
jobbat för en alliansseger i Sverige och i Norrköping. Men det är inte alltid det blir som man har tänkt.
Partiet backade en procentenhet på riks jämfört med 2010. Glädjande är att vi här i Norrköping fick
fler röster än vid förra valet, trots väntervindarna. Det räckte inte till att öka mandaten i kommunfullmäktige men resultatet räckte till att behålla våra fyra ledamotsplatser även kommande mandatperiod.
Något vi är mycket tacksamma för!
I landstingsvalet fick vi nästan 1600 fler röster i Norrköping än förra året. Valresultatet ledde till ett till
mandat i landstinget. Det är roligt och vi kan vara väldigt stolta över vårt förstanamn Monica Holtstad
Sandberg. Hon är en mycket kompetent och engagerad person som nu kommer att sitta i landstingsfullmäktige som förste ersättare.
Tack för allt som du har bidragit med för att nå dessa goda resultat!
Vi har under den gångna mandatperioden kunnat påverka på många sätt. Barnahus är på framväxt och som det verkar nu
återställs korttidsplatserna på Cedersborg. Vi kommer även i forsättningen driva frågor som ger familjer bättre förutsättningar,
förbättrar barn och ungas uppväxtvillkor, ökar lyhördheten för företagande och skapar en värdig vård och omsorg.
Som du säkert har hört har vi, tillsammans med Centern och Folkpartiet inlett förhandlingar med Socialdemokraterna för
att eventuellt bilda en majoritet i kommunen. Det är inget lätt steg att ta, och hur det slutar vet vi ännu inte. Att ta ansvar för
Wkommunen innebär prioriteringar och samarbete innebär kompromisser.
Den 12 oktober är du välkommen på medlemsmöte (se förstasidan) för att höra mer kring det tänkta samarbetet och även ge
dina tankar kring detta. Väl mött den 12 oktober! 							
Eva-Britt Sjöberg

Ordförande har ordet
3,94 % landade valresultatet på för oss
här i kommunvalet. En liten framgång i
jämförelse med valet 2010.
Det innebär att vi behåller våra 4
mandat i kommunfullmäktige. Något
vi gläds mycket åt. Hårt arbete och
kampanjande har lett oss till valresultatet och vi är otroligt tacksamma för
allt var och en har gjort. Delat material
i brevlådor, stått i valtältet, samtalat
med grannar, skrivit insändare och lagt kristdemokratiska
röstsedlar i valurnorna. Tack!
Våra fyra stolar i kommunfullmäktige kommer denna mandatperiod upptas av Eva-Britt Sjöberg, mig, Elvira Wibeck och
Lars-Göran Arvidsson. På ersättarplatserna finner vi Elisabeth
Nison och Erik Tingberg. Grattis till er!
Framför oss har vi en tid av förhandlingar och många nya
stolar kommer behöva fyllas. Är du sugen på ett uppdrag för
partiet eller vet du någon som skulle göra ett bra jobb? Tveka
då inte att hör av dig till mig: niclas.claren@kristdemokraterna.se. 					Niclas Clarén
Valresultat 2014
Norrköpings kommun

Kalendarium
Oktober

Ons 8/10 kl.18.30 Extrainsatt styrelsemöte, KD-kansliet
Sön 12/10 kl.17.00 Medlemsmöte, Rådhuset, OBS anmälan!
Sön 12/10 kl.17.00 Kom.pol- och styrelsemöte, Rådhuset
Tors 16/10 kl.18.30 Extrainsatt styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 20/10 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen

November

Mån 3/11 kl.16.30 Kommunfullmäktige
		
i Sessionsalen i Rosen.
Lör 15/11 Höststämma & 50-års jubileum i Rimforsa, inbjudan kommer separat men skriv in det
i kalendern redan nu!
Mån 17/11 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-kansliet
Mån 17/11 kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte, KD-kansliet
Mån 24/11 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen

December

Mån 8/12 kl.18.00 Styrelsemöte, KD-Kansliet
Mån 8/12 kl.18.30-21 Kom.pol gruppmöte, KD-kansliet
Mån 15/12 kl.16.30 Kommunfullmäktige, Sessionsalen i Rosen
Kalendariet är ett levande dokument som även kompletteras
med mail- och postburna inbjudningar till diverse aktiviteter.
Vill du få information via mail? Skicka då ett mail till 
elvira.wibeck@kristdemokraterna.se så ordnar hon det.
På lokalavdelningens hemsida finner du alltid ett aktuellt och
uppdaterat kalendarium.
www.norrrkoping.kristdemokraterna.se

Ideologirutan

Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga
henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel.
Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en
person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde
oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
Läs mer i Kristdemokraternas principprogram, Kapitel 1:
Kristdemokratins värdegrund.
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Har du kommit ihåg att
betala medlemsavgiften? 
125 kr inbetalas på BG-nr: 5610-1322.
Är du osäker? kontakta Niclas Clarén.

Följ oss på webben!
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!
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 i Östergötland eller vill du bli
medlem?
Kontakta ordförande Elvira Wibeck
på mail elvira.wibeck@kdu.se.

Kontaktuppgifter
Ordförande: Niclas Clarén				
0705-66 26 55		
niclas.claren@kristdemokraterna.se
Oppositionsråd: och 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

