
Ny duo i topp på 
riksdagslistan 

 
I ett halvår har Östgöta-centerpartister nominerat 
och röstat, intervjuat och diskuterat. Den 27:e 
november beslutade 100 ombud följande lista 
med Muharrem Demirok och Kristin Yderfors i 
topp.  

Som första namn står Muharrem som idag är 
kommunalråd i Linköping med ansvar för 
samhällsplanering, klimat samt landsbygd. Han är 
även ledamot av partistyrelsen samt partiets 
verkställande utskott. 

Muharrem är 45 år, sambo med Sara och far till tre 
barn. Han har politiska erfarenheter, från lokal, 
regional samt nationell nivå. Dessutom har han en 
lång rad av erfarenheter både från föreningslivet 
samt näringslivet. 

- Jag känner mig oerhört hedrad och stolt över 
denna nominering. Östergötland är ett fantastiska 
län med 13 unika kommuner. Min ambition, om jag 
får förtroendet att företräda länet, är att lyfta fram 
v å r g e m e n s a m m a s t y r k a , d e t s o m g ö r 
Östergötland starkt. Jag har alltid försökt förena 
värme och verklighetsförankring i mitt politiska 
arbete. Nu vill jag göra likadant, för hela 
Östergötland och hela Sverige, säger Muharrem 
Demirok. 

Som andranamn står Kristin Yderfors från 
Finspång. Hon har funnits i den gröna näringarna 
hela sitt liv med många år inom mjölkprodukter 
med egen gård. Hon har många år inom LRF, där 
ibland i LRF Ungdomen riks. Sedan några år också 
ordförande i Sveriges Maskinringar. 

- Jag är otroligt förvånad, glad och tacksam att 
nomineringskommittén valt att lägga fram ett 
förslag till nomineringsstämman med mig på en 
hedrande andraplats. De frågor som driver mig är 
företagande på landsbygden och förutsättningar 
att bo och verka utanför de stora städerna.

Listan i sin helhet ser ut som följer: 
 
1. Muharrem Demirok, Linköping 
2. Kristin Yderfors, Finspång 
3. Birgitta Gunnarsson, Mjölby 
4. Joakim Magnusson, Åtvidaberg 
5. Anna Edebo, Norrköping 
6. Lars Vikinge, Linköping 
7. Jenny Ek, Valdemarsvik 
8. Ulric Nilsson, Söderköping 
9. Karin Jonsson, Norrköping 
10. Maria Persdotter, Motala 
11. Anders Ljung, Kinda 
12. Elisabeth Hagström, Ydre 
13. Julie Tran, Linköping 
14. Roland Sjödahl, Vadstena 
15. Lisbeth Antonsson, Ödeshög 
16. Gunnar Malgeryd, Boxholm 
17. Ann-Louise Andersson Israelsson, Norrköping 
18. Masood Khatibi, Linköping 
19. Marie Lindh Eriksson, Valdemarsvik 
20. Claes Samuelsson, Mjölby 
21. Felix Grönqvist, Linköping 
22. Åsa Wännerstam, Ödeshög 
23. Susanne Svensson, Kinda 
24. Raed El Shabravi, Motala 
25. Emelie Gustafsson, Linköping 
26. Anders Carlsson, Valdemarsvik 
27. Daniel Giertz, Linköping
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Valkrets 2. Norrköping 

1.Kerstin Sjöberg Vikbolandet 
2.Roger Sandström Norrköping 
3.Madeleine Johansson Åby 
4.Pernilla Claar Granqvist Arkösund 
5.Camilla Hahn Norrköping 
6.Johan Lundgren Norrköping 
7.Diana Lyrholm Ringborg Norrköping 
8.Kay Andersson Skärblacka 
9.Anne-Louise Israelsson Vikbolandet 
10.Peter Gustafsson Kolmården 
11.Anna Edebo Norrköping 
12.Erik Lambot Svärtinge 
13.Edvin Hansson Norrköping 
14.Lina Cederlöf Lundgren Norrköping 
15.Emil Edebo Norrköping 
16.Josef Nilsson Norrköping 
17.Kajsa Törnqvist-Netz, Mem 
18.Fredrik Svahn, Kolmården 
19.Ingela Fredriksson, Norrköping 
20.Jenny Elander Ek Valdemarsvik 
21.Birgitta Gunnarsson Mjölby 
22.Maria Persdotter Motala 
23.Julie Tran Linköping 

Valkrets 1. Linköping 

1. Julie Tran 
2. Trine Vikinge 
3. Felix Grönqvist 
4. Richard Kullberg 
5. Sara Larsson 
6. Ludvig Svenfelt 
7. Emelie Gustafsson 
8. Mikael Larsson 
9. Yvonne De Martin 
10. Hans Eneroth 
11. Charlotte Lundgren 
12. Marcus Ljungqvist 
13. Therese Persson 
14. Masood Khatibi 
15. Karin Vrethem 
16. Daniel Giertz 
17. Marie Gren 
18. Thommie Carlsen 
19. Mats Borgheim 
20. Tobias Fjellander 
21. Kerstin Sjöberg 
22. Jenny Elander Ek 
23. Birgitta Gunnarsson 
24. Maria Persdotter  

Valkrets 3. Valdemarsvik, Söderköping, 
Åtvidaberg och Kinda 

1. Jenny Elander Ek, Valdemarsvik 
2. Carola Andersson, Valdemarsvik 
3. Ulric Nilsson, Söderköping 
4. Joakim Magnusson, Åtvidaberg 
5. Tina Malm, Kinda 
6. Boel Holgersson, Söderköping 
7. Anders Ljung, Kinda 
8. Ann Hemmingsson, Åtvidaberg 
9. Sigbritt Segergren, Valdemarsvik 
10. Fredrik Mayer, Åtvidaberg 
11. Caroline Gustavsson Söderköping 
12. Anders Carlsson Valdemarsvik 
13. Marie Lindh Eriksson Valdemarsvik 
14. Bengt Johansson Söderköping 
15. Astrid-Marie Jonsson Åtvidaberg 
16. Birgitta Gunnarsson Mjölby 
17. Maria Persdotter Motala 
18. Julie Tran Linköping 
19. Kerstin Sjöberg Norrköping 

Valkrets 4. Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Boxholm 
och Ydre 

1. Birgitta Gunnarsson, Mjölby 
2. Jonny Ståhl, Ödeshög 
3. Vilhelm Ydreståhl, Ydre 
4. Solveig Angevik, Boxholm 
5. Magnus Ek, Valdemarsvik 
6. Roland Sjödahl, Vadstena 
7. Maria Gillberg, Mjölby 
8. Gunnar Malgeryd, Boxholm 
9. Catarina Johansson, Ödeshög 
10. Nina Vissing, Ydre 
11. Anders Agnemar, Vadstena 
12. Karl Gudmundsson, Mjölby 
13. Lisbeth Antonsson Ödeshög 
14. Claes Samuelsson, Mjölby 
15. Mariana Larsson Sjöberg, Ödeshög 
16. Anders Steen, Mjölby 
17. Karl-Gustav Johansson, Ödeshög 
18. Tony Lingeby Mjölby 
19. Maria Persdotter Motala 
20. Julie tran Linköping 
21. Kerstin Sjöberg Norrköping 
22. Jenny Elander Ek Valdemarsvik 

Valkrets 5. Motala och Finspång. 

1. Maria Persdotter, Motala 
2. Pontus Slottner, Finspång 
3. Annika Arvidsson Rosén, Finspång 
4. Karin Westberg, Motala 
5. Magnus Ek, Valdemarsvik 
6. Lars Carlsson, Motala 
7. Sune Horkeby, Finspång 
8. Lena Berglert, Motala 
9. Karl Johan Albäck, Motala 
10. Safaa Alsawah Motala 
11. Krister Karlsson, Motala 
12. Sten Westberg Motala 
13. Thomas Säfström Motala 
14. Julie Tran Linköping 
15. Kerstin Sjöberg Norrköping 
16. Jenny Elander Ek Valdemarsvik 
17. Birgitta Gunnarsson Mjölby

Nytt och bekant på regionlistorna 
 
Det är både bekanta och nya ansikten på Centerpartiets lista till regionen. Regionråd i Julie Tran och Kerstin 
Sjöberg toppar Linköping och Norrköping som efter valet 2018 har tre respektive två mandat i 
regionfullmäktige. Felix Grönqvist och Maria Persdotter står på listan för första gången. Från valkrets tre är 
Jenny Elander Ek första namn, från valkrets 4 är Birgitta Gunnarsson i topp och Maria Persdotter står först i 
valkrets 5. Nedan presenteras alla listorna i sin helhet. 






DISTRIKTETS VALSTAB 
i er tjänst!

ROGER 
SANDSTRÖM 
VALOMBUDSMAN

FELIX 
GRÖNQVIST 
KAMPANJLEDARE

ERIK 
LAMBOT 

KOMMUNIKATÖR

Kontakta Roger 
när ni: 

• Behöver hjälp 
med blanketter 
och 
kandidatförklari
ngar 

• Har frågor om 
profilprodukter, 
tält och annat 
fysiskt material. 

• Behöver hjälp 
med olika 
praktiska 
göromål. 

• Vill beställa 
material. 

Kontakta Felix när 
ni: 

• Har generella 
frågor om 
valrörelse. 

• Ska planera era 
kampanjer. 

• Har strategiska 
frågor om 
målgrupper, 
annonsering eller 
liknande. 

• Vill ha hjälp med 
att skriva 
politiska texter. 

Tillsamman gör vi valrörelsen! 
felix.gronqvist@centerpartiet.se 
roger.sandstrom@centerpartiet.se 
erik.Lambot@centerpartiet.se 
carina.gunnarsson@centerpartiet.se 

CARINA 
GUNNARSSON 

KANSLIST

Kontakta Carina när 
ni: 

• Behöver hjälp med 
fysiska utskick.  

• Behöver tillgång till 
medlemsregistret 
och behöver 
kontaktuppgifter. 

• Har fakturafrågor 
mellan distriktet 
och kretsarna. 

Kontakta Erik när 
ni: 

• Behöver hjälp 
med foto, film 
eller digital 
marknadsföring. 

• Önskar fysisk 
närvaro på en 
aktivitet för att 
göra proffsiga 
inlägg om detta, 
med foto och 
film. 

• Behöver hjälp 
med 
kretshemsidor. 

• Vill ha 
utbildning i 
sociala medier. 

mailto:felix.gronqvist@centerpartiet.se
mailto:roger.sandstrom@centerpartiet.se
mailto:carina.gunnarsson@centerpartiet.se


Varför pratar vi så 
mycket om Nära vård? 

I centerpartiet har vi länge sett att Nära vård är framtiden. 
Men vad menas egentligen?  

Det första man tänker på är kanske att Nära kan handla om 
avstånd. Ibland har avstånd och tid stor betydelse och vi 
centerpartister har lätt att förstå känslan av otrygghet om 
avståndet är långt - om man ska hinna fram i tid för 
förlossning, vid stroke, hjärtinfarkt eller kraftig blödning. Då 
är jag glad över att ambulansen i Östergötland kravställts så 
att de sedan många år haft snabbast utryckningstider i 
landet. Samarbetet med räddningstjänst och sjöräddning (i 
väntan på ambulans) ger också en snabbare första insats i 
hela Östergötland. Jag är också glad över att vi i Hälso-och 
sjukvårdsnämnden denna mandatperiod beslutat att 
vårdcentraler som ligger långt från sjukhus har en extra 
ersättning i vårdvalet, de utför många gånger mer 
vårdinsatser utifrån att de ligger just långt från sjukhus. En 
annan del är arbetet med att utveckla vårdcentrum som 
koncept, där region och kommun samverkar och också har 
några vårdplatser. Finspångs vårdcentrum är invigt och 
processen är igång med Valdemarsvik och Kisa. Att ha tre 
starka akutsjukhus i vårt län, i Linköping, Norrköping och 
Motala är också viktigt. Frågan om trygg vård för människor i 
hela Östergötland ligger mig varmt om hjärtat och mycket 
finns kvar att göra. 

Nära vård handlar också om att hitta möjligheter för att vård 
som krävt sjukhusinläggning tidigare kan ges över dagen, 
där spelar dagkirurgin en viktig roll. Ytterligare en del är att 
utveckla de möjligheter som finns att utföra vårdinsatser i 
hemmet eller på vårdcentralen i stället för på sjukhus, där är 
mobila team, mobil röntgen och även ambulansen en viktig 
resurs. Det handlar om att jobba personcentrerat - där 
patienten är mer delaktig i stället för att organiseringen av 
sjukvården utifrån olika specialiteter styr. Att se till hela 
människan och inte behandla en specialitet i taget, att se 
helheten när en och samma person har flera sjukdomar och 
ha koll på mixen av ordinationer så inte läkemedel och 
behandlingar motverkar varandra. Att tillsammans med 
patienten hitta bästa möjliga behandling och hälsa. 

Nära vård kan också vara egenmonitorering, att själv mäta 
sina värden hemma, skicka mätvärden till specialisten som 
ser om läkemedel behöver justeras, eller om det behövs ett 
vårdbesök. KOL, hjärtsvikt och diabetes är några exempel 
där egenmonitorering är möjlig. Vid psykisk ohälsa kan det 
ibland vara att föredra att få terapi digitalt. Att hemifrån 
delta i terapi genom datorn kan också vara Nära vård. Att 
kunna välja att få sin samtalsbehandling även hos en av de 
mindre utförarna som regionen har avtal med, på flera 
platser i länet, är också angeläget. Privata utförare har en 
viktig funktion att fylla också i vårdsammanhang.  

Sist men inte minst handlar omställningen till Nära vård  om 
att lägga resurser på att förebygga sjukdom och att främja 
hälsa. Hälsosamtalen är en av många delar för att främja 
hälsa, men där finns många som kan göra skillnad. Det allra 
bästa är ju om det går att slippa bli sjuk, eller åtminstone 
skjuta upp sjukdomen en tid. En hel del sjuklighet har ett 
tydligt samband med livsstil och levnadsvanor. Kanske dags 
att unna sig att lägga till en god vana? 

Kerstin Sjöberg 
Regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region 
Östergötland. 

En annan fördel med mer Nära vård är att det är mer 
effektivt. Det är en del av bakgrunden till att denna process 
startat brett i hela landet. Det sätt vården är organiserad nu 
klarar helt enkelt inte att bemannas för att möta de ökade 
behoven av vård. Det handlar ytterst om demografi - att det 
inte finns tillräckligt många människor i arbetsför ålder 
jämfört med antalet äldre sköra personer, om arbetet ska 
utföras på samma sätt. Vi måste alltså arbeta smartare och 
effektivare. Vi har en fantastisk sjukvård, god hälsa och hög 
medellivslängd i en internationell jämförelse. Men det finns 
också problem med att komma i kontakt med vården, med 
väntetider och framskjuten vård, med tillgängligheten. 
Pandemin har ansträngt sjukvården hårt, med stora behov 
av sjukhusvård, men också med stort arbete med 
vaccinationer och provtagning. Hela vårt samhälle har också 
påverkats av hög sjukfrånvaro på arbetsplatserna och av 
restriktioner. Akut vård har prioriterats och vård som kan 
anstå har nu längre väntetider. Det kommer att krävas stora 
ansträngningar, tålamod och uthållighet för att komma i 
balans mellan kapacitet och behov. Kraftsamlingen för att 
komma tillrätta med den psykiska ohälsan, förebygga och 
stärka inte minst barn och unga, är också ett stort och 
v i k t i g t a r b e t e . B a r n - o c h u n g d o m s p s y k i a t r i n , 
ungdomshälsan, barnhälsan, elevhälsan behöver stärkas.  
Men det är också helt avgörande att det förebyggande 
arbetet stärks. En väl fungerande skola, fritidsverksamheter, 
föreningsliv, föräldrastöd men också den rent medmänskliga 
nivån kan göra stor skillnad. Där kan vi alla göra en insats, 
eller som man säger i projektet Mind Shift ”det är inte 
vårdens problem, det är vårt problem” att främja psykisk 
hälsa brett.  

Jag vill fortsätta driva på för omställningen till mer Nära 
vård, för att personalen ska räcka till, för att vården ska rätta 
till, för att skattemedlen ska räcka till. För en trygg frisk 
vardag i hela Östergötland.



Dags att söka Ck-fonden för valaktiviteter! 
Centerkvinnornas distriktsfond syftar till att stärka kvinnors deltagande och 
inflytande i olika politiska församlingar. Alla medlemmar i Centerkvinnorna i 
Östergötland som kandiderar i valet kan söka om stöd för utbildning och 
personvalskampanjer. Även Centerrörelsen kretsar eller distrikt kan söka för 
liknande aktiviteter för att stödja kvinnors deltagande i politiskt arbete. 
Det går bra att redan nu söka medel till aktiviteter och personvalskampanj! 
Stadgarna hittar du på distriktets websida, där vi också ska lägga upp ett 
nytt formulär för ansökan om medel.  
Ansökningar behandlas löpande. 
  
Ck-fondens årsmöte lördagen 21 maj 
Ck-fonden har en tradition av att ha årsmöten på spännande platser i länet.  
I år kommer årsmötet hållas 21 maj kl 11-ca 15 i Kinda, strax utanför 
Rimforsa.  
Vi planerar att besöka Textilverket där Lena Grip kommer berätta om 
verksamheten och hur hon byggt företaget. Vi kommer också få möjlighet 
att titta och känna på hennes produkter, samt handla om nån skulle vilja 
det. 
Efter Textilverket åker vi till Freson. Där kommer Britt-Marie Fredriksson 
berätta om sin resa med företaget och hur hon byggt upp det till vad det är 
idag. Vi kommer äta lunch, med soppa och närbakat bröd, samt ostkaka 
efteråt. På Fresons säljer de ostkaka, ägg och annat gott, samt växter från 
den egna plantskolan. 
Själva årsmötet hålls efter maten och det kommer avrundas med att Karin 
Jonsson, Norrköpings kommunalråd sen många år tillbaka, delar med sig av 
sina erfarenheter och leder ett samtal och politik och valrörelse. 
  
Vi hoppas ni är många som vill vara med och ber att ni anmäler er senast 14 
maj till Trine. 
Mail kommer skickas till alla medlemmar i Ck, men även ni som inte är 
medlemmar är välkomna med på detta! 
  
Ck-fondens styrelse är ny 
Sedan årsmötet 20 november 2021 består styrelsen av Rosmarie Nelson, 
Christel Persson, Karin Jonsson och Trine Vikinge (ordförande).  



Det regionalpolitiska 
programmet antaget 
Den 2:e april gick hölls 2022 års 
distriktsstämma i Norrköping. Över 100 
ombud samlades för stämmoförhandlingar, 
där antagande av det regionpolitiska 
programmet stod på agendan.  

Programmet omfattar de fem huvudavsnitten 
Vård och omsorg, miljö och grön ekonomi, 
regional utveckling, utbildning samt kultur och 
demokrati.  

Inom vård- och omsorgsavsnittet  
trycker vi på konceptet Nära Vård, 
beskrivet av Kerstin Sjöberg närmare 
tidigare i detta nummer.  
Centerpartiet i Östergötland vill 

också stärka den psykiska hälsan för barn och 
ung genom ökad samverkan mellan elevhälsan i 
skolan, ungdomshälsan, barn- och 
ungdomspsykiatrin och civilsamhället i stort. Vi 
understryker vikten av kvinnohälsan, och då i 
synnerhet förlossningsvården. Vi vill se ökade 
resurser för att säkerställa en god eftervård då 
komplikationer tyvärr ofta uppstår. Personer 
med omfattande funktionsnedsättningar har 
många gånger ett ohanterligt antal 
vårdkontakter. Både föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning och vuxna med egen 
funktionsnedsättning måste stöttas och 
erbjudas en tydlig hjälp med samordning av vård 
alla vårdinsatser. 

 Det var i de gröna näringarna och på 
landsbygden som Centerpartiet en 
gång föddes. Landsbygdens frågor är 

en del av vår själ som parti. Idag betyder 
det för oss att i Sverige och inte minst i 
Östergötland ska alla kunna leva och förverkliga 
sina drömmar, oavsett var man bor. Utan 
välmående och konkurrenskraftiga gröna företag 
kommer den visionen aldrig vara möjlig att 
förverkliga. 
Vi lyfter de gröna näringarna och skogs- och 
jordbrukets betydelse för en grön omställning 
och livskraftig arbetsmarknad i regionen. 
Centerpartiet är det av största vikt att hålla 
vattnet rent från föroreningar och kemikalier, då 
i synnerhet Vättern som förser stora delar av 
Östergötland med dricksvatten. Vi vill att vår 
åkermark ska värnas och skyddas.  

En välfylld butik, en mack eller en 
laddstolpe är förutsättningar för att 
kunna bo och besöka en plats, som i 

sin tur skapar jobb och tillväxt på 
landsbygden. Ett aktivt och fungerande 
föreningsliv är också grundläggande för en 
levande landsbygd. Föreningar ser till att det 
finns kultur i bygdegården och att barn och 
unga kan ha en meningsfull fritid. Föreningslivet 
fyller inte minst en viktig social funktion och i 
många fall tar de även ett viktigt 
samhällsansvar. Därför vill vi se ett ökat stöd till 
föreningslivet på landsbygden, till exempelvis 
bygdegårdar och andra samlingslokaler, men 
även till lokala idrottsföreningar och olika 
aktiviteter. Centerpartiet vill också att regionen i 
mycket högre utsträckning ökar sin närvaro i 
hela länet. Regionala kontor och dess personal 
behöver inte bara finnas i de största städerna 
och kommunerna, utan kan med fördel flyttas 
till mindre orter. Detta minskar regionens hyror, 
erbjuder medarbetare en möjlighet att slippa 
pendla och ger istället möjligheten att bosätta 
sig i kommuner med mer landsbygdsprägel.  

Att stärka barns och ungas läsförmåga 
och läslust är av särskild vikt. Barn och 
elever behöver läsa själva, bli lästa för 

och utveckla sin läsförståelse. Det har 
under de senaste åren genomförts flera insatser 
för att främja ett ökat läsande och förbättrad 
läsförmåga. Det finns dock fortsatt stora 
utmaningar och fortsatt stora skillnader i 
läsförståelse när det gäller kön och 
socioekonomisk bakgrund. Regionbiblioteket 
bör ges ett utökat uppdrag att stötta 
folkbibliotek och skolbibliotek i syfte att stärka 
barns och ungas läsning.  

Ett demokratiskt samhälle är ett 
tillgängligt samhälle. Oavsett om man 
är ung eller gammal, man eller kvinna, 
har en funktionsnedsättning eller 

rötter i ett annat land är det centralt att kunna 
ta aktiv del i samhället. Det kan handla om 
fysisk tillgänglighet, information på lättläst 
svenska eller andra språk. Östergötland ska vara 
en region där samtliga invånare har möjlighet till 
full delaktighet i samhällslivet och det 
demokratiska samtalet. 

Hela valprogrammet finns att läsa på 
Centerpartiet Östergötlands hemsida. 



HUR VILL DU ENGAGERA DIG I VALRÖRELSEN?

Krets Kretsordförande Kampanjledare

Boxholm sune.blom@hotmail.com gunnar.malgeryd@centerpartiet.se

Finspång hugo.andersson@finspang.se sune.horkeby@gmail.com

Kinda olsson.gardala@gmail.com malm.tina@gmail.com

Linköping carinahlsen@hotmail.se
christoffer.Rosendahl@centerpartiet.se 

emelie57@hotmail.com

Mjölby claes.samuelsson@live.se claes.samuelsson@live.se

Motala carlssonlars@hotmail.com maria.e.persdotter@gmail.com

Norrköping christian.widlund@centerpartiet.se camilla.Hahn@centerpartiet.se 
lina.sofia.lundgren@gmail.com

Söderköping caroline.gustavsson@soderkoping.se
caroline.gustavsson@soderkoping.se 

sverker.johansson@telia.com

Vadstena charlotta.falkhede-
elf@centerpartiet.se roland.sjodahl@centerpartiet.se

Valdemarsvik marie.eriksson@centerpartiet.se marie.eriksson@centerpartiet.se

Ydre nina.vissing@ydre.se nina.vissing@ydre.se

Åtvidaberg astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se ann.hemmingsson@gmail.com

Ödeshög lis.antonsson@gmail.com lis.antonsson@gmail.com

Valrörelsen har på många håll redan börjat. I kretsar, distrikt och nationellt 
planeras just nu flera kampanjer under våren så väl som under sommaren och 
hela vägen fram till valet. Vi behöver just DIN hjälp att göra 2022 år valrörelse 
till den allra bästa. Det finns alltid saker att vara delaktig i: Kampanjer på stan, 
lappa brevlådor, knacka dörr, sprida budskap i sociala medier och 
mycket ,mycket mer. Vill du vara med och jobba för ett gröna, friare och mer 
livskraftigt Östergötland? Då får du gärna höra av dig till kretsordförande eller 
kampanjledare i din kommun.  

Och kom ihåg: Roligast vinner! 

mailto:christoffer.Rosendahl@centerpartiet.se
mailto:emelie57@hotmail.com
mailto:camilla.Hahn@centerpartiet.se
mailto:lina.sofia.lundgren@gmail.com
mailto:caroline.gustavsson@soderkoping.se
mailto:sverker.johansson@telia.com

