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Vill du hjälpa till att vinna valet? 
 
Vi går nu in i valåret 2018 på allvar. De traditionella huvudfrågorna som brukar avgöra val utmanas i 
år av nya frågor. Med andra ord utmanas frågorna kring vård, skola och omsorg av rätts- och 
trygghetsfrågor. Centerpartiets kärnfrågor, alltså landsbygd, företagande och miljö, är nära kopplade 
till alla dessa avgörande valfrågor.  
 
Vårt perspektiv på dessa frågor är hoppfullhet, närhet och tillgänglighet. Centerpartiet är alternativet 
för alla som vill se en ny frihetlig och hoppfull politik utan beroende av Sverigedemokraterna. Vår 
vision inrymmer minskade klyftor mellan stad och landsbygd och mellan utsatta och välbärgade 
områden – Och att detta sker när människors engagemang, skaparglädje och omsorg för varandra 
släpps loss och uppmuntras av politiken.  
 
Vår samhällsvision är också en vision om ett hållbart samhälle. Fler människor är också beredda att 
ge denna vision sitt stöd idag jämfört med i valet 2014, om opinionsinstituten har rätt. Vi behöver 
också påminna oss om att Centerpartiet nästan alltid gör bättre valresultat än vad 
opinionsmätningarna brukar visa. 
 
I valrörelsen behöver vi vara så många som möjligt som engagerar oss för valvinst. Nedan följer några 
exempel på olika arbetsuppgifter som vi behöver hjälpas åt med för att maximera valresultatet: 
 

 Utdelning av flygblad i brevlådor,  
 Lyssna till och tala med människor i valstuga och på olika platser runt om i kommunen.  
 Rodda ”bakom kulisserna”  
 Skriva insändare till tidningen 
 Ringa runt till både medlemmar och människor som vi hoppas vill rösta på oss 
 Och kanske finns även dem som vill prova att knacka dörr i något bostadsområde.  

 
Det finns mängder med uppgifter som behöver göras och en hel, stor kommun att täcka. Därför 
behövs du! Vill du vara med och vinna valet och göra skillnad för Linköping?  
 
Hör i så fall av dig till mig eller Christoffer Rosendahl. Berätta då gärna också vad du helst bidrar med. 
Jag hoppas och ser fram mot att få arbeta skuldra vid skuldra med dig i den stundande valrörelsen! 

 
 

 
 
Lars Vikinge 
Kretsordförande 

  

Lars Vikinge, ordförande Christoffer Rosendahl, politisk sekreterare 

lars.vikinge@centerpartiet.se christoffer.rosendahl@centerpartiet.se 

0705-54 31 25   0725-39 91 51 
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Förslag till valsedel för valet till kommunfullmäktige 
 

1.  Lars Vikinge 
2.  Muharrem Demirok 
3.  Yvonne Marron de Martin 
4.  Emelie Gustavsson 
5.  Gösta Gustavsson 
6.  Christoffer Rosendahl 
7.  Trine Vikinge 
8.  Masood Khatibi 
9.  Mikael Larsson 
10.  Carin Ahlsén 
11.  Marcus Ljungqvist 
12.  Göran Gunnarsson 
13.  Staffan Danielsson 
14.  Marie Gren 
15.  Evelina Eriksson 
16.  Maria Karlsson 
17.  Isak Riddarsparre 
18.  Dietmar Mölk 
19.  Nora Karlsson 
20.  Britt-Marie Alfredsson 
21.  Bengt Walla 
22.  Ludvig Svenfeldt 
23.  Gun Djerf 
24.  Olivia Karlsson 
25.  Inge Svensson 
26.  Reinhold Castensson 
27.  Marianne Larsson 
28.  Oscar Åberg 
29.  Hans Eneroth 
30.  Elza Gunnarsson 
31.  Daniel Giertz 
32.  Eje Svensson 
33.  Sara Larsson 
34.  Anders Monemar 
35.  Julie Tran 
 


