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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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Ordförande: Birgitta Gunnarsson, Mjölby 
1:e vice ordförande: Lars Vikinge, Linköping 
2:e vice ordförande Anna Jamieson, Boxholm 
Ledamöter:  
Muharrem Demirok, Linköping, Carola Andersson, Valdemar-
svik, Joakim Magnusson, Åtvidaberg, Anders Carlsson, Valde-
marsvik, Magnus Berge, Söderköping, Lars Carlsson, Motala och 
Roger Sandström, Norrköping. 

Under hösten höll vi den första digitala stämman i 
distriktet, och restriktionerna från Folkhälsomyndig-
heten tycks ännu inte klinga av. Detta medför att 
kretsstämmor, medlemsmöten, utbildningar och 
andra aktiviteter fortsatt kommer att ske via nätet.  
 
Detta för med sig en rad utmaningar.  
Kretsordföringar och distriktsstyrelsen är måna om 
att bibehålla ett demokratiskt tillvägagångssätt vid 
våra stämmor och årsmöten. Det är det viktigaste – 
att ge alla möjligheten att påverka Centerpartiets po-
litik och riktning. Samtidigt får vi inte riskera utsätta 
varandra för risken att smittas av Covid-19. Vi försö-
ker göra stämmor så tillgängliga för alla, även för 
dem som inte har så hög datorvana. Därför ber vi dig 
som ännu inte har full koll på digitala möten att kon-
takta mig, Felix på distriktskansliet, eller din kretsord-
förande, om du behöver hjälp med att koppla upp dig 
på den kommande kretsstämman.  
 
Det verktyg vi använder oss mest av är Zoom, och det 
är lätt att lära för den som har en dator. Just hur det 
kommer att gå till i din krets kommer att stå i kallelse 
som skickas ut fysiskt, men du är alltid välkommen att 
redan nu be om hjälp.  
 

Felix Grönqvist, 
Ombudsman 



 
 

Jag vill börja med att önska er ett gott nytt 
2021! 
Jag tror att det är många av oss som har 
stora förhoppningar till det nya året. Det 
känns som om det inte kan bli mycket 
värre, men vi har alla olika berättelser i ba-
gaget. Till er som kanske mist en anhörig 
eller god vän vill jag beklaga er sorg, och ni 
som är eller varit sjuka hoppas jag på snabb 
och god bättring. Vi ser att världen kan för-
ändras fort och vi måste förändras med 
den. Att gå med munskydd på stan, att 
hålla avstånd, att inte få träffa hela familjen 
samtidigt, ställa in sitt bröllop som man 
planerat i ett år, ja det är många olika för-
ändringar i livet. 
Nu känns det ändå som att vi ser en ljus-
ning, med vaccin på gång och våren i antå-
gande. Då vi kan ses ute utan köldskador 
och det känns bra. Det förs en del diskuss-
ioner om vaccin eller inte. Vi har aldrig sett 
en så enad front i vårt samhälle för att ta 
vaccin. Annie Lööf går ut och vädjar till oss 
att ta det, kungen filmas när han får det 
och Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen 
och regeringen talar för.  Givetvis kan detta 
tyckas vara påtryckning, men när läget är 
så allvarligt måste Sverige och vi på individ-
nivå ta vårt ansvar. Alla som har möjlighet 
och av fysiska skäl kan ta vaccinet, gör det! 
Vi har mycket att se fram emot i år. Kyrko-
valet är i höst och vi arbetar för fullt med 
listor och jag hoppas att vi hjälps åt att dela 
reklam och synas på facebook och andra 
medier. Vi har många i vårt län som är in-
tresserade av kyrkan med historia och kul-
turarv och även tron i centrum. För fram 
dessa personer tydligt från vårt parti. 
Vi har också ett annat stort arbete som på-
börjats. Valet 2022, där vi nu tar fram för-
slag till valberedning och nominerings-
komitté. De kommer väljas på stämman i 
vår och har sedan ett arbete att göra med 
att hitta rätt personer på rätt plats. Här har 
just Du en uppgift, vi vill att du funderar på 
– vill jag ta en plats för centerpartiet, har 
jag en god vän som vill bli centerpartist och 
ta en uppgift för centern. Hör av dej till din 
kretsstyrelse eller ombudsman Felix. Vi vill 
ha många duktiga människor som för fram 
vår politik på ett demokratiskt och tydligt 
sätt. 

Centerpartiet – demokrati framför allt 

Birgitta Gunnarsson 
Distriktsordförande 
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15-talet medlemmar deltog 
på höstens digitalt steg-1-
utbildningar 2020.  
Efter sommaren kommer di-
striktet att hålla ytterligare 3  
utbildningstillfällen inom poli-
tik, kommunikation och ledar-
skap.  
 
Att gå steg-1 ger dig även be-
hörighet att söka steg-2 ut-
bildningar som anordnas av 
riksorganisationen några 
gånger per år.  
 
Utbildningarna är ett bra till-
fälle för dig som ny medlem 
att  få en djupare inblick och 
introduktion till partiet. Det är 
även bra för mer erfarna 
medlemmar att uppdatera 
sina kunskaper och dela med 
sig av erfarenheter.  

Är du intresserad av någon av 
dessa utbildningar kan du re-
dan nu skicka din anmälan till 
Felix—antingen för ett eller 
flera tillfällen. En inbjudan 
kommer också att skickas ut 
närmare utbildningspassen. 
 
Utbildningen är digital, och 
sker via Zoom, då man enkelt 
kommer in i mötet via en 
länk. Passen är omkring 2 tim-
mar, så vi har tre roliga kvällar 
framför oss. 
 
De planerade tillfällena är: 
18:00 - ca 20:00 
Politik: 25 augusti 
Kommunikation: 1 sept 
Ledarskap: 15 sept 

Jag är imponerad av hur digitala 
möten har blivit självklara, nu 
när vi inte kan träffas fysiskt! Jag 
längtar till den dag vi kan umgås 
”på riktigt” men gläds åt de möj-
ligheter som digitaliseringen ger. 
Vid Centerkvinnornas förbunds-
stämma i oktober var både för-
handlingar och omröstning digi-
tala, med oväntat bra resultat 
både tekniskt och innehållsmäss-
igt. Många riktigt vassa motioner 
bifölls. Pandemins konsekvenser 
för kvinnor och barn gör det än 
mer tydligt hur mycket Center-
kvinnornas politik behövs! 
Ett viktigt beslut som fattades av 
stämman var att det nu blir obli-
gatoriskt med en distriktsnivå i 
vår organisation. För Östergöt-
land betyder det att vi antingen 
enbart ska stärka nätverket Kloka 
C-kvinnor i Östergötland/Ck-
fonden, eller också bilda en Ck 
distriktsstyrelse. Diskussioner om 
detta pågår. Syftet med föränd-
ringen är att vi ska bli en tydli-
gare aktör vid nomineringspro-
cesser och i valberedningar, 
alltså att underlätta för partiet 

att identifiera kvalificerade cen-
terkvinnor för uppdrag på di-
striktsnivån. 
På stämman valdes jag in i Cks 
förbundsstyrelse. Det känns fan-
tastiskt hedrande, och jag hop-
pas jag genom min plats där i 
ännu större grad ska kunna bidra 
till en stark utveckling av Ck i Ös-
tergötland. 
Jag ser mycket fram emot 2021, 
och hoppas att vi tillsammans ska 
lägga grunden för en oöver-
träffad valrörelse 2022! 
 
Trine Vikinge, ledamot Ck för-
bundsstyrelse och ordförande Ck 
Linköping City. 
 

 



 

Riksdagsarbetet präglas, som det har 
gjort det senaste året, av coronaviruset. 
Den absolut dominerande utmaningen 
just nu är att hantera pandemin och 
dess effekter. Vi är just nu inne i en 
mycket svår period i och med andravå-
gen. För Centerpartiets del är vårt fokus 
att ge vården verktygen att klara an-
spänningen, att de restriktioner som 
sätts in är effektiva och välanpassade, 
och att effektiva stödåtgärder finns på 
plats för att inte företag och arbetsplat-
ser ska slås ut och försvinna. I det ljuset 
är det positivt med de stödåtgärder som 
vi förhandlat fram, och att det nu äntli-
gen finns en pandemilag på plats som 
ger regeringen bättre verktyg att möta 
krisen.  
 
Det var också en glädjens dag i slutet av 
2020 när Gun-Britt Johnsson i Mjölby 

blev den första i Sverige att vaccineras. 
Jag hoppas att de flesta av oss så snart 
ska få samma möjlighet. 
 
I övrigt fortsätter självklar det vanliga 
riksdagsarbetet, och arbetet med att 
bevaka våra östgötska intressen. Särskilt 
viktigt just nu är den nya Nationella 
transportplan som just nu förhandlas. 
Där ligger viktiga frågor för Östergöt-
lands förutsättningar att växa och fro-
das, oavsett om det gäller Ostlänken, 
vägsatsningar eller en utvecklad sjöfart. 
Pandemin får inte göra att vi tappar sikte 
på en bättre framtid.  
 
Håll i, håll ut och håll tummarna för att vi 
ses snart på digitala årsmöten och stäm-
mor. 
 

Magnus 
magnus.ek@riksdagen.se  
eller 072-467 61 24  
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Pandemin är på intet sätt över! Även om vaccineringen nu är i gång så kom-
mer vi ännu en tid behöva göra vad vi kan för att minska smittspridningen. 
Region Östergötland var först ut i Sverige att vaccinera och Statsministern var 
med på länk när de boende på Bokens vårdboende i Mjölby fick sitt vaccin. I 
skrivande stund (i slutet av januari) pågår vaccinering nu med den andra do-
sen för de personer som bor på särskilda boenden, SÄBO. Det är en gedigen 
planering för hur hela befolkningen ska få sitt vaccin på så kort tid som möj-
ligt.  
Mycket av vår vardag har under det senaste året så klart handlat om pande-
min och dess effekter men vi har också fattat beslut om att införa vårdval 
inom ögonsjukvården. Det är en fråga som har varit viktig för vårt parti. 
Främst för att komma tillrätta med de långa väntetider som råder inom ögon-
sjukvården. Vi har även andra utmaningar att ta oss an under det här året. 
Budgeten som antogs i regionfullmäktige i november fokuserar på sju olika 
områden. Det handlar mycket om att hantera effekterna av pandemin och ta 
oss an den framskjutna vården men också att få igång näringslivet i länet som 
är hårt drabbat, inte minst när det gäller besöksnäringen och restaurangbran-
schen som är viktiga branscher som skapar arbetstillfällen i vår region. Vi job-
bar på med implementeringen av livsmedelsstrategin och insatser för att an-
vända mer säsongsvarierade livsmedel i regionens kök. Kollektivtrafiken står 
också inför stora utmaningar. Under pandemin har resandet gått ner kraftigt 
vilket innebär lägre intäkter till Östgötatrafiken. Vi kommer förmodligen få se 
en fortsatt nedgång i resandet även det här året och vår utmaning är att verka 
för att få tillbaka de resenärer vi har tappat under pandemin. Arbetslösheten i 
länet stiger, också det som en följd av pandemin. Här är det viktigt att vi som 
regionalt utvecklingsansvariga sätter in insatser för att ge drabbade branscher 
en möjlighet till återstart efter pandemin. Vi kommer också fortsätta med 
satsningar inom de branscher där vi i vår region ligger långt fram och som är 
viktiga för vår arbetsmarknad. Region Östergötland bedriver inom ramen för 
Trafik och samhällsplaneringsnämnden ett påverkansarbete för att främja 
produktion och användande av biobränslen såväl inom industrin som inom 
transportsektorn. Påverkansarbetet är riktat både mot Sveriges regering men 
även mot EU som tar fram direktiv inom energiområdet.  

Julie Tran och Kerstin Sjöberg, Regionråd 

 

Under hösten delade Centerpartiet i 
Östergötland ut det första uppsatssti-
pendiet till studenter vid Linköpings 
Universitet. Det första stipendiet gick 
till Linn och Karin som skrev sin upp-
sats om hållbart resande i länet.  
 

- Det är ett roligt sätt att uppmärk-
samma uppsansskrivande och vi hop-
pas att fler vill skriva om detta intres-
santa och viktiga ämne framöver, sä-
ger stipendiaterna Karin Schalin och 
Linn Mauritzsson. 
 

Syftet med stipendiet är att lyfta och 
premiera de studenter som via sina 
studier utmanar och utvecklar rå-
dande teknik och forskning för att göra 
vårt samhälle mer hållbart och klimat-
smart.  

mailto:magnus.ek@riksdagen.se


  
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) 

 
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 
- Mjölby  

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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