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Kommunalrådet har ordet
Bästa kristdemokrat,
en del säger att politiker bara pratar. Jag håller inte
med om det. När jag läser vårt valprogram inför valet
2014 inser jag att av alla punkter vi gick till val på, på
kommunal nivå, är trefjärdedelar genomförda, helt
eller delvis. T.ex. öppnandet av Norrköpings första
barnahus, ungdomsjobb på äldreboenden samt att
första spadtaget tagits till Norrköpings första trygg
hetsboende. Vi har även ökat vårt stöd till föreningar
och organisationer. Det är något vi verkligen kan vara
stolta över tycker jag.

ett trovärdig program som
berör och gör nytta för hela
vår kommun. Och för att göra
detta känt. Och här är både
små och stora insatser viktiga.
Ett lagarbete helt enkelt. Jag känner
av ett större engagemang hos fler och många som är
sugna på att engagera sig.

Vi har en härligt engagerat kommunpolitisk grupp
som driver våra frågor på nämndnivå, i kommun
fullmäktige och på andra ställen där vi finns med. Det
känns mycket bra att ha med i bagaget inför valåret
som ligger framför.

Men ännu fler behövs. Så känner du någon som du
tycker skulle företräda oss, du själv t ex, så glöm
inte att nominera den personen snarast för nu ska
kommunlistorna börja formas. Jag rekommenderar
kursen Nyfiken på politik för alla som vill veta
mer om hur politiken fungerar och grunderna i
kristdemokratin. Man behöver inte vara kristdemo
krat för att delta.

Det är dock inte för allt som vi lyckats göra som vi
kan räkna med att få väljarnas stöd framöver. Det är
vad vi vill göra framåt som blir avgörande. Och detta
kräver lyhördhet och hårt arbete för att få fram ännu

Kristdemokraterna behövs även framöver
– för Norrköpings skull!
Eva-Britt Sjöberg Kommunalråd (KD)

Engagera dig – du behövs!
Har du funderat på om politik är något för dig? Den 3 oktober har du möjlighet att träffa Östergötlands
riksdagsledamot, regionråd och kommunalråd i Norrköping.
Är du redan medlem – ta med en vän som är nyfiken. Är du inte redan medlem kan detta vara ett första steg
till ett samhällsengagemang som gör skillnad!
Tid: 3 oktober kl. 18.30
Plats: Rådhuset, Norrköping, ingång från innergården/parkeringen
Medverkande: Magnus Oscarsson, Per Larsson & Eva- Britt Sjöberg.
Vi bjuder på lättare fika. Varmt välkommen!

Att bygga parti och politik

Om ett 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 förtro
endevalda hemma hos Noomi och Gunnar Nilsson för en gemensam
strategidag. Där diskuterade vi hur vi ska arbeta samt vilka frågor vi ska
fokusera på nu, under valrörelsen och under nästa mandatperiod. Vi har
redan hunnit genomföra trefjärdedelar helt eller delvis utifrån det som
vi presenterade i valprogrammet 2014. Nu gäller det att fortsätta bygga
Norrköping starkare med skarpa och kloka politiska förslag. Med våra
kloka och kunniga förtroendevalda kristdemokrater i såväl styrelsen,
kommunens bolag och nämnder kan vi både bygga ett bra parti och god
politik!

Ett barnahus öppnar i
Norrköping för att
hjälpa brottsutsatta
barn – ett vallöfte
I Linköping har det funnits ett
barnahus sedan år 2005 och var
då det allra första i landet. KD
Norrköping är därför mycket glada
över att även Norrköping ska få ett
barnahus. Vad är ett barnahus? Ett
barnahus är en trygg plats dit barn
som misstänks ha blivit utsatta för
misshandel och sexuella över
grepp kan vända sig för att få det
hjälp och stöd som de behöver.
Det är fantastiskt att se vår motion
som gick igenom förra mandat
perioden bli verklighet. Detta är
mycket tack vare Margaretha
Ericsson, KDs förra gruppledare i
Norrköping som gick i bräschen för
att ett barnahus skulle upprättas.

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.
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Ny vikarierande politisk sekreterare
Vi glada över att kunna välkomna Denisé Cassel som vik. politisk sekre
terare för Kristdemokraterna i Norrköping under tiden Elvira Wibeck är
på mammaledighet. Utöver tjänsten som politisk sekreterare har Denisé
tidigare arbetat som lärare i spanska, engelska och svenska som andra
språk. Hennes bakgrund finns i Kristdemokraterna och Kristdemokra
tiska ungdomsförbundet där hon bland annat är vice ordförande i KDU
Östergötland.
Välkommen Denisé till Rådhuset och välkommen lilla Ester till världen!

Denisé Cassel vik. pol.sek, Elvira Wibeck
och lilla Ester.

Utbildningen Nyfiken på politik?!
Är du nyfiken på att lära dig mer om politik och kristdemokrati? Kristdemo
kraterna i Norrköping anordnar en utbildning under hösten 2017 med start i
november. Utbildningen riktar sig till alla intresserade och är fördelad på fyra
lärorika utbildningstillfällen. Vid sista utbildningstillfället åker vi till Stockholm
och träffar riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD), landsbygds- och
jordbrukspolitisk talesperson, för att lära oss mer om politiken som förs i
riksdagshuset.
Information:
Del 1: 6 november kl.18.30-21.00
Del 2: 13 november kl.18.30-21.00
Del 3: 4 december kl.18.30-21.00
Del 4: 3 februari - avslutningsresa till Sveriges Riksdag i Stockholm
Kostnad: 300 kr inklusive studiematerial, fika och resa till Riksdagshuset i
Stockholm
Anmälan: Senast 6 november till vår politiska sekreterare Denisé Cassel,
antingen på mail
denise.cassel@kristdemokraterna.se eller telefon: 0725-74 75 43
Information angående plats och innehåll kommer inom kort.
Håll utkik på vår hemsida www.norrkoping.kristdemokraterna.se och på vår
facebooksida www.facebook.com/kdnorrkoping

Gå utbildningen och träffa riks
dagsledamoten Magnus
Oscarsson (KD) i Riksdagshuset

Hoppas du anmäler dig till utbildningen!

Nominera till kommunvalsedeln
Känner du någon som vill ge sig in i politiken? Det är nämligen dags att nominera personer till Kristdemokra
ternas valsedel för kommunvalet i september 2018.
Att stå på kommunvalsedeln innebär att man kan bli invald i Norrköpings kommunfullmäktige. Idag har Krist
demokraterna 4 utav 85 platser plus 2 ersättarplatser i Kommunfullmäktige. Att stå på listan möjliggör också
till att få ett förtroendeuppdrag i någon av kommunens nämnder eller bolagsstyrelser. Inte minst innebär det
att Norrköpings medborgare har många goda anledningar till att rösta på att Kristdemokraterna ska finnas
och verka i vår kommun.
Vem som helst och hur många som helst kan nominera och nomineras till kommunvalsedeln. Personen som
nomineras måste inte ens vara medlem i partiet. Men för att slutligen stå med på valsedeln krävs medlems
skap. Nomineringskommittéen kontaktar alla som blir nominerade och sätter sedan ihop ett förslag till valse
deln som sedan antas av er medlemmar på årsmötet i februari 2018.
Så känner du någon som du skulle vilja se på Kristdemokraternas kommunvalsedel, eller själv är intresserad,
maila namn och kontaktuppgifter till norrkoping@kristdemokraterna.se.
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Lör 30/9 kI.10-13 Ideologidag – Sensus
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Gilla oss på Facebook
KD Norrköping finns såklart på facebook, så gå in och
gilla vår sida! Där kan ni följa arbetet och hjälpa till att
kommentera, gilla och dela KD-förslag. Ni har väl inte
missat Eva-Britts politikerblogg på NT eller vår hemsida?
FACEBOOK
HEMSIDAN
BLOGG
TWITTER

		

facebook.com/kdnorrkoping
norrkoping.kristdemokraterna.se
nt.se/bloggar/evabrittsjoberg
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.

Oktober
Tis 3/10 kl.18.30 Engagera dig – du behövs! Träff
med riksdagsledamot, kommunalråd, regionråd,
Rådhuset
Tors 5/10 kl.06.30-8.00 Frukostkampanj, resecentrum
Norrköping
Fre 6/10 kl.11.30-14 Tidningskampanj, Skvallertorget
Mån 9/10 kl. 17.00-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 9/10 kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Tors 12/10 kl. 18.00 Kulturseminarium, Framtidsbildarna
bjuder in
Mån 16/10 kl. 16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
Fre-sön 20-22/10 KD Riksting, Uppsala
Mån 23/10 kl.16.30-22 Kommunfullmäktige Budget,
Rosen
November
Ons 1/11 kl. 10.00-16 Seniormässa 2017,
Teknikhallen, Norrköping (Fri entré!)
Mån 6/11 kl. 18.00-20 Nyfiken på politik 1
Mån 13/11 kl. 18.00-20 Nyfiken på politik 2
Mån 20/11 kl. 17.00-18.30 Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 20/11 kl. 18.30-21.00 Kom.pol gruppmöte*,
Rådhuset
Lör 25/11 kl. 15-20 KD höstfest och extra årsmöte,
Framtidsbildarna inbjuder
Mån 27/11 16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
December
Mån 4/11 kl. 18.00-20 Nyfiken på politik 3
Mån 11/12 kl. 17.00 – 18.30Styrelsemöte, Rådhuset
Mån 11/12 kl. 18.30-21 Kom.pol gruppmöte*, Rådhuset
Mån 18/12 kl. 16.30-22 Kommunfullmäktige, Rosen
*kommunpolitiskt gruppmöte, där träffas ledamöter i kommun
fullmäktige, nämnderoch styrelser för att diskutera aktuell
politik. Anmälan till denise.cassel@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
Vik. Politisk sekreterare: Denisé Cassel			
0725-74 75 43		
denise.cassel@kristdemokraterna.se
Kristdemokraternas kansli i Norrköping: 		Kristinaplatsen 3		norrkoping@kristdemokraterna.se

