
  

ÖstgötaFocus 
    Juli 2020 

Mera information: www.centerpartiet.se och på Connect (vårt intranät endast för medlemmar).  
Vår distriktssida www.centerpartiet.se/ostergotland   Medlem får också tidningen C  några gånger per år.  

På Facebook: Centerpartiet Östergötland. Lokala kretssidor finns också. Om du har svårt att hitta information eller inte kan nå  
hemsidan - kontakta oss på expeditionen så försöker vi hjälpa dig . Ring oss gärna på 013-14 16 14. 
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Sommarspecial 

 
Trettio grader varmt och svetten pärlar sig i pannan. Det är fantastiskt skönt med sol och 
värme, men hur skönt är det inte när man hittar en gnutta skugga! Hoppas att du hittar just 
det som du vill ha, sol eller skugga. 
Det känns lite som vi levt i skuggan av livet i några månader. Allt förändrades väldigt fort 
och för många människor blev livet väldigt ensamt. Telefonen har gått varm och det är ute 
man kan mötas för en fika. De flesta klarar sig bra men många far illa av denna ofrivilliga 
ensamhet. Jag är mycket nöjd över att Centerpartiet och Johanna Jönsson (c), taleskvinna 
för psykisk ohälsa fått till ett extra anslag, åtta miljoner till att sprida kunskap om psykisk 
ohälsa och för att förebygga självmord. Det är dags att tala öppet och ta ett steg till vad gäl-
ler psykisk ohälsa, vi måste ta tag i de svåra frågorna!  
 
Åter till sommaren……här är ett litet tips från mej. 
Ni är så välkomna till Skänninge om ni vill ta en dagsutflykt. Gamla Skänninge har nu fått 
kullerstensgata runt hela Järntorget och en meter bred jämn yta hela vägen för barnvag-
nar, rullatorer och rullstolar. Där kan ni fika, titta på museérna, se på blom o kryddträdgår-
den eller mysa i parken. Även Väderkvarnsbacken har fått en härlig stor lekpark som man 
kan leka i mellan baddoppen. Från Skänninge har ni nära till Gripenbergsgårdsbutik och 
Hermelins gårdsbutik, allt närodlat och gott! Vi har också nära till Väderstad kaféet och 
vackra Vadstena. Jag önskar er en riktigt skön sommar och hop-
pas att vi kan ses på intressanta möten i höst. 
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År 2020 är på 

många sätt ett 

speciellt år, inte 

minst på grund 

pandemin som 

härjar i världen. 

Den har i alla 

fall ställt mina 

sommarplaner 

på ända. Jag har 

inte känt någon lust i år att planera någon 

semester överhuvudtaget. Det var länge 

osäkert vilka reserestriktioner som skulle 

gälla och restriktionerna med social distan-

sering gör att man känner sig less på att göra 

några direkta sociala aktiviteter. Men med 

två barn på 10 och 13 år, finns ändå samve-

tet där att man måste göra någonting för 

barnens skull. Med tanke på den värmebölja 

som har inlett sommaren blir det naturligtvis 

en hel del bad i närområdet. Eftersom jag 

saknar egen bil blir det till att hitta platser 

dit man kan ta sig enkelt utan bil. Enklast att 

ta sig med kollektivtrafiken är Lillsjön i 

Jursla/Åby eller till Lindöbadet. Men visst 

händer det att jag hyr en bil för att ta mig dit 

jag vill och då är Stegeborgsgården en favo-

ritplats, eftersom jag föredrar att bada i Ös-

tersjön hellre än en insjö. När man tröttnat 

på att bada och vill göra något annat så blir 

det naturligtvis - i alla fall en tur -  till 

Kolmårdens djurpark för att titta på djuren 

och åka lite karusell. Aporna är mina favo-

riter där. Kanske blir det i år som jag utfors-

kar länets västra delar mer. Ödeshög och 

Vadstena är orter som jag gärna vill se mer 

av. Jag har också lovat sonen att vi ska 

vandra på någon del av Östgötaleden i som-

mar. Men jag har ännu inte bestämt vilken 

del vi väljer. Det finns mycket att utforska i 

vårt vackra län.  

 

Jag brukar 

tillbringa 

mina som-

rar i  

Vimmerby.  

Familjen 

finns där, 

jag spelar 

fotboll i 

Djursdala 

strax norr i 

Vimmerby, och många vänner brukar samlas 

där om sommaren. Det blir naturligtvis en 

ovanlig sommar i Vimmerby. Vanligtvis får vi 

besök av 400 000 turister som besöker 

Astrid Lindgrens Värld. I år blir det tyvärr 

nog endast en bråkdel av så många. ALV hål-

ler vanligtvis restauranger och hotell igång, 

torget fullt av liv många ungdomar syssel-

satta som sommarjobbare. Det kan bli tufft 

för många företag som är så beroende av 

turismen och sommaren. 

Om någon frågar vad som är det bästa att 

göra i Vimmerby så säger jag alltid att det är 

att paddla i Stångån. I skogarna mellan   

Bullerbyn och Katthult rinner de allra finaste 

delarna, tycker jag själv. Till denna sommar 

har jag köpt min egna kanot till vår gamla 

släktgård utanför Horn i Kinda kommun. Här 

kan man paddla norrut till Åsunden eller sö-

der ut mot Krön. Se till att stanna vid 

Hornåbergs Camping i Horn och ta en räk-

macka! 
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 Under många år 
har jag och min 
man tillsammans 
med vänner åkt på 
”Östgötaresan” . Vi 
turas om att arran-
gera resorna och 
har haft många fina 
upplevelser. Vi har 
bland annat besökt 
Övralid, Ellen Keys 
Strand, Sara Lean-
ders museum, Idhults naturreservat, S:ta 
Maria kyrka och Hävla kvarn och bruk. På 
resorna stannar vi till på gårdsbutiker och 
har upptäckt många fantastiska möjligheter 
att handla egenproducerad mat. Det är verk-
ligen en förmån att få botanisera bland lo-
kalt mathantverk och få köpa kvalitetsmat. 
 
Själv bor jag i Askeby och kan rekommen-

dera en utflykt till Askeby kloster och klos-

terkyrka från 1100-talet. Klostret var en le-

vande institution i omkring 350 år och kyr-

kan användes gemensamt av nunnorna och 

församlingen. Kyrkan är fantastiskt vacker 

med ornamenterade korsvalv och unika 

hantverk i världsklass. Klosterföreningen, 

som har gjort en imponerande forskning av 

klostret och kyrkan, har kontinuerliga vis-

ningar samt en visualisering i ord och bild 

över klostrets historia (se hemsidan för in-

formation i rådande läge).  När ni är i Askeby 

bör ni också passa på att titta på bron och 

runstenen vid Vadet. Butiken Lanthem på 

Fröö gård i Lillkyrka är också väl värd ett be-

sök där ni kan köpa fantastiska tyger, kud-

dar, lampor och mycket annat. 

Mjölby - staden där hjulen snurrar, trots 
Corona snurrar hjulen fortfarande och vår 
kommun fortsätter att växa och utveck-
las. Vi går som många av er andra på hal-
verad fullmäktige. 
Men nämnderna jobbar på som vanligt 
fast med Skype som alternativ för de som 
vill.  
 
I år har vi fått ett nytt modeord, Hemes-
ter. 
Vi hade planer för denna semester men 
har fått tänka om lite. Det resulterade att 
vi ska bygga en pool på baksidan hemma, 
den kommer även vara bra för framtida 
Hemestrar. 
 
Utöver det blir det mycket golf som är en 
utmärkt motionsform, lata dagar hemma 
med familj, en hel del grillat och annat 
gott. 
Jag önskar er alla en fin sommar och hop-
pas ni är rädda om er. 



Just nu längtar jag efter våra två vuxna barn, som vi inte träffat på 
länge på grund av Corona-epedemin. Vi ska träffas på hemmaplan i 
Ödeshög i mitten av juli. Mitt eget paradis i kommunen är torpet Frid-
hem, som ligger i utkanten av Dags mosse, nära Tåkern. Här odlar vi 
växter från hela världen och tillbringar mycket tid med arbete, njut-
ning, lugn och ro. Jag är född och uppvuxen i Fröderyds församling, 
Vetlanda kommun, Småland. Till Fröderyd återkommer jag varje som-
mar för att vandra på barndomens stigar, träffa släkt och vänner och 
plocka smultron. Det var i Fröderyds norra CUF:avd som jag hade mitt 
första ordförandeskap när jag var 17 år. Nu några tips på utflykter i 

Ödeshög. 
 
I Ödeshög kommun finns 15 naturreservat, de mest kända är Omberg och Tåkern. Som tips 
till hemsemester vill jag presentera två reservat som är väl värda ett besök utifrån natur 
och kulturmiljö. Men det finns många fler besöksvärda områden. 
Det första är Kråkeryds naturreservat som ligger 3 km söder om Ödeshög utmed Turistvä-
gen, gamla E4 mot Gränna. Här kan du ta en fika 60 meter över Vättern med en vidunderlig 
utsikt. Arealen av reservatet är 33 hektar och ingår i EU:s ekologiska nätverk över skyddade 
områden (Natura 2000). I reservatet finns en artrik flora, tack vare att marken varit betad 
och ogödslad men också genom att inlandsisen fört med sig kalk från Östgötaslätten.  
Det andra besöksmålet är Klämmesmålens naturreservat, som ger en bild av hur odlings-
landskap i skogsbygd såg ut 1900-1950. Reservatet ligger på gränsen till Boxholms kommun 
och Småland, till storleken 18,7 hektar. Gårdens ägare använder fortfarande gamla skötsel-
metoder som t ex  lieslåtter. Reservatet ligger i ett stenigt och magert landskap med slåtte-
rängar, välbetade hagmarker och åkrar med odlingsrösen. Här finns också ett område av 
betad barrskog. I denna miljö växer många rara örter vilket gynnar fjärilar och andra insek-
ter. I området finns historiska lämningar efter människors arbete, resterna av stensträngar 
som ursprungligen var stenmurar som byggdes på järnåldern. Det finns även en tjärdal, 
kolarkoja och en varggrop. 
Välkomna att upptäcka pärlor i Ödeshög kommun! 



Här kommer några rader från mig som är ordförande i kustkommunen Valdemarsvik. Jag 
har förärats denna position nu under rätt många år, och det känns fortfarande helt ok. 
Vår C förening är rätt stor för att vara i så pass liten kommun som Valdemarsvik. Men efter 
en strategisk planering kom vi fram till att vi behöver vara flera aktiva medlemmar, för att 
kunna besätta platser och genomföra intressanta aktiviteter mm. Så vi har nu under våren 
ringt runt till alla våra medlemmar för att kolla läget. Detta blev ännu mera tursamt att ge-
nomföra just denna vår eftersom vi blivit pålagda att hålla avstånd och inte träffas så myck-
et som vanligt.  
Enbart ett högt medlemskap är inte det viktigaste 
fick jag även lära mig under en kretsordförande 
konferens i Stockholm. Där berättade en ordfö-
rande från en norrländsk kommun om hur få med-
lemmar de var, men ändå lyckades de öka sina 
mandat rekordartat. Alltså de hade många aktiva 
medlemmar. 
Nu stundar en tid framöver med sommar och se-
mester. I år blir det ju inte som vanligt för oss alla 
pga pandemin. Men det finns faktiskt massor att 
hitta på i vår hembygd ändå! Här kommer några 
tips från mina trakter: Ekön, där kan man både bada 
i havet och spela frisbeegolf. Åsvikelandet och 
Torrö naturreservat, där kan man vandra utmed 
den vackra kustnära miljön. Vill man shoppa lite i 
stället, så rekommenderar jag rökt lax hos Finnö 
Fisk eller tomater och blommor hos Gryts Handels-
trädgård. 
Själv hoppas jag på att det blir en lagom varm och 

skön sommar med mer regn än de föregående som-

rarna så att man kan hitta lite kantareller igen. An-

nars trivs jag rätt bra med att påta i trädgården, 

därför valde jag en bild på mig med min nyplante-

rade lönn. 



  
Mörnersgatan 5,  
582 25 Linköping  013-14 16 14    
ostergotland@centerpartiet.se 
Ombudsman 
Felix Grönqvist 
073-80 40 402 
Felix.gronqvist@centerpartiet.se  
Kanslist 
Carina Gunnarsson: ekonomi.   
carina.gunnarsson@centerpartiet.se  
 

Regionenheten 
Leif Andersson leif.andersson@centerpartiet.se  
072-716 38 70 (politik) 
 
Mona  Almborg   mona.almborg@centerpartiet.se 
0703 – 49 00 03  (organisation) 
 
Henrik Knobe  henrik.knobe@centerpartiet.se 
076-8356929 (kommunikation) 
 
Peter Olsson olsson.peter@centerpartiet.se  0725-496510  
(organisation) 

 

i har ett nätverk för alla kvinnor som är medlemmar i Centerrörelsen 
(C, CK, CUF, CS). Nätverket har legat i vila nu under värsta valrörelsen 
men nu är det dags att vi rycker upp oss ordnar lite träffar.  

Det är distriktet i Centerpartiet som har startat projektet och syftet med 
nätverket är att stötta engagerade och ambitiösa kvinnor som har, eller vill 
ta på sig uppdrag i framtiden. Vi vill se flera kvinnor på ledande positioner 
men det kan vara ensamt i en krets och därför träffas vi från hela länet. 
 
Nätverket har ordnat utbildningar och träffar enligt deltagarnas önskemål. 
Vi kommunicerar i en Facebook-grupp: Kloka C-kvinnor i Östergötland. Vill 
du vara med så söker du upp den och ber om att få bli med. Där kommer 
information om kommande möten . 

 
Via SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) 

personnummer (mellanslag) mejladress och 
skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr 

hem i brevlådan. 
 

Via Swish: Skriv ditt personnummer, mejla-
dress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se  
och skriv in kontaktuppgifter.  
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Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

 
Har du en text du vill publicera, bilder från 
någon särskild aktivitet eller ett uppslag till 

artikel för ÖstgötaFokus?  
Kontakta då Felix på kansliet med dina idéer 

så kan vi gemensamt arbeta fram något. 
Alla idéer är välkomna! 

Anna Jamieson 
- Boxholm 

Astrid-Marie Jonsson 
- Åtvidaberg 

Carin Ahlsén 
- Linköping 
Claes Samuelsson 

Christian Widlund 
- Norrköping 

Hugo Antonsson 
-Finspång 

Inga Lindgren 
- Ydre 

Lars Carlsson 
- Motala 

Lisbeth Antonsson 
- Ödeshög  

Marie Lindh Eriksson 
- Valdemarsvik 

Roland Sjödahl 
- Vadstena  

Sverker Johansson 
- Söderköping 

Tore Olsson 
- Kinda  
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