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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 
Pia Berglund, Norrköping. 

Under våren och sommaren kommer studenter vid       
Linköping Universitet få möjligheten att söka ett            
uppsatsstipendium. Centerpartiet i Östergötland in-
stiftar nämligen ett uppsatsstipendium om 3 000 kro-
nor till den kandidat- eller mastersuppsats som bäst 
främjar en grön klimatomställning och hållbart sam-
hället via innovation och teknik.  
 
Vi vill lyfta och premiera de studenter som via sina 
studier utmanar och utvecklar rådande teknik och 
forskning för att göra vårt samhälle mer hållbart och 
klimatsmart.  
 
Dagens studenter är framtidens ledande ingenjörer, 
chefer och forskare. Det är därför viktigt att vi visar 
uppskattning för deras viktiga arbete i att utveckla 
och effektivisera dagens teknik. Distriktsstyrelsen ser 
fram emot att ta emot många ansökningar med bra 
uppsatser. Stipendiaten   kommer att erbjudas att 
presentera sin uppsats inför Centerpartiets förtroen-
devalda och medlemmar någon gång efter somma-
ren. I år är första gången vi delar ut ett uppsatssti-
pendium, och vi kommer fortsätta på årlig basis fram-
över. 
 

Felix Grönqvist, 
Ombudsman 



 
 

Vem kunde ana att livet kunde ställas på ända 
så fort. Jag är 50 plus och var med på 90 – talets 
ekonomiska kris, men det här är något helt an-
nat. Ni som levt längre har varit med om lik-
nande upplevelser med sjukdom som härjade i 
vårt land och i världen. Ni har varit med om att 
inte ha tillgång till precis allt som vi vill ha. Un-
der den här våren har många varit sjuka och till 
och med gått bort, och jag vill sända en varm 
hälsning till Er som drabbats i denna sjukdoms-
tid. Något som vi kan se positivt på är den väl-
vilja som visats varandra. Att skapa munskydd 
till vården, att handla till de som är i riskzonen, 
att uppfinna nya metoder. Att lära oss skype, 
teams och andra tekniska möjligheter på tele-
fon eller dator när man inte kan träffa varandra.  
Vi har tyvärr fått ställa in de flesta arrange-
mangen under våren och sommaren, vi kom-
mer så snart det går att sätta nytt datum för 
distriktsstämman i höst. I vårt dagliga arbete i 
centerdistriktet har vi använt oss av telefon-
möte när vi har arbetsutskott och distriktssty-
relse och vi kommer att ha Skype möte för att 
se varandra och ha möjlighet till bra diskussion. 
Vi har också skickat ut en medlemsundersök-
ning från distriktet som vi ska utvärdera och se 
hur vi kan förbättra vårt arbete. Hoppas ni har 
svarat på den så vi vet vad ni tycker. Det är vik-
tigt att vi håller fast i vikten av demokratin. Det 
är ännu viktigare nu att vi känner oss delaktiga i 
vad som händer och sker.  
På centerpartiets riksorganisation ligger man 
inte på latsidan heller. Det utvecklingsarbete 
med ”samtalsåret 2020” blir givetvis inte som 
man tänkt, men istället har både partisekrete-
rare Mikael Arthursson och Tomas Lind haft 
samtal med oss distriktsordföranden. Man ar-
betar dels med att utveckla partistämmoarbetet 
men också hur vi på ett annat sätt kan arbeta 
inom centerpartiet för att fortsätta vår politiska 
gärning.  I den här svåra situationen tycker jag 
att centerpartiet har tagit stort ansvar. En av 
våra duktiga riksdagsledamöter är vår ekono-
miska talesman, Emil Källström. Med ansvar i 
blicken och tydlighet i rösten har han levererat 
bättre förutsättningar för företagarna. Vi vill 
alltid mer men här gäller det att göra rätt saker 
och jag är glad över att man satte stopp för de 
företag som ger stora aktieutdelningar, när 
pengarna behövs till de företag som inte klarar 
veckan ut! 
Kom ihåg att vi i centerpartiet håller ihop i både 
goda eller jobbiga och svåra tider, ring till någon 
du inte pratat med på länge. Hör av dej via tele-
fon eller mejl till mig, Felix eller någon annan i 
distriktsstyrelsen om du vill ha hjälp med något 
eller har idéer som vi kan genomföra senare. 
Var rädda om er därute! 

Birgitta Gunnarsson 
Distriktsordförande 
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Efter sommaren kommer di-
striktet att hålla 3  utbild-
ningstillfällen inom politik, 
man som deltagare får en ge-
digen introduktion till kom-
munikation respektive ledar-
skap. Utbildningarna är på 
steg-1-nivå, vilket innebära att 
l hur du och partiet kan jobba 
på dessa områden. 
 
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 mer erfarna med-
lemmar 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 en eller 
flera tillfällen.  
 
Utbildningen är digital, och 
sker via Zoom, då man enkelt 
kommer in i mötet via en 
länk. Passen är omkring 2-3 
timmar, så vi har tre roliga 
kvällar framför oss. 
 
De planerade tillfällena är: 
18:00 - ca 20:30 
Politik: 26 augusti 
Kommunikation: 2 sept 
Ledarskap: 16 sept 

 
 
 
 
 
 

Denna våren är inte som andra. 
Corona drabbar många, och ty-
värr drabbas många kvinnor ex-
tra hårt. Kvinno- och barnrättsor-
ganisationer varnar för att våld 
mot barn och kvinnor i hemmet 
kommer att öka i och med Coro-
napandemin.  Centerkvinnorna 
föreslår ett antal åtgärder, bland 
annat   att anmälningsskyldighet-
en för orosanmälan ska omfatta 
fler yrkesgrupper, samt att skyl-
digheten även ska omfatta oro 
för kvinnor som far illa i en nära 
relation. På lokala planet denna 
våren är vår avdelningens viktig-
aste aktivitet ett samarbete med 
Linköpingskretsen. Under Sam-
talsåret 2020 har kretsen och vi 
tillsammans dragit igång ett ar-
bete med fokusgrupper. Teman 
för grupperna är företagande, 
landsbygd och kultur, och i alla 
grupper ska jämställdhetsa-
spekter särskilt beaktas. Detta  
 

 
 
 
 
 
kan bidra till att jämställdhetsfrå-
gorna blir en tydligare del av den 
politiska agendan och att de i 
mindre grad betraktas som särin-
tressen.  
 
Vår lågintensiva studiecirkel, där 
temat är liberal feminism och 
politik i praktiken fortgår, och 
vårt ständiga mål är jämställd 
representation. I kommunen, i 
regionen och på nationell nivå. 
 
Nya medlemmar är hjärtligt  
välkomna! 



 

Riksdagsarbetet är förlagt till Öster-
götland. Åtminstone för min del. Sen 
i mars är de flesta av riksdagens le-
damöter hemförlovade, som ni sä-
kert vet. Men det innebär inte att 
arbetet avtar. Precis som många 
andra arbetsplatser har vi fått lära 
oss att arbeta och mötas på distans. 
Utskottsarbete, voteringar och för-
handlingar fortsätter. Vi centerleda-
möter fortsätter arbeta både för att 
möta Coronakrisen på bästa sätt och 
för att genomföra de reformer för 
ett bättre Sverige som vi fått igenom 
i Januariavtalet.  
 
Det är en mycket svår tid just nu. 
Östergötland är relativt hårt drabbat 
av coronaviruset, och ekonomin är 

hårt drabbad av låg konsumtion och 
avstannad handel. Det är precis det 
här vi försöker möta i de åtgärder vi 
förhandlar fram i riksdagen. Resurser 
så att sjukvård och omsorg ska klara 
trycket, och hjälp från det allmänna 
så att så få som möjligt ska behöva 
gå från sina jobb. Det är för tidigt att 
tala om ljuset i tunneln, men vi är 
kanske snart igenom den första 
svåra tiden, och kan tala om några 
positiva tecken i ekonomin. Tills dess 
får vi fortsätta att jobba på, följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
ta en dag i taget.  
 
Ta hand om er! 

Magnus 
magnus.ek@riksdagen.se  
eller 072-467 61 24  
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I mitten av mars började omställningen för att hantera Corona-pandemin. Mycket har 
gått ut på att bromsa smittspridningen och skydda äldre, för att vårdens kapacitet ska 
räcka till. Vårt län har i förhållande till vår storlek drabbats lika hårt som Stockholm 
vad gäller antal smittade, vårdade på sjukhus och avlidna. Drastiska förändringar har 
gjorts för att skapa fler vårdplatser och fler intensivvårdsplatser. Planerad vård som 
kan anstå skjuts fram. Sjukvårdskunnig personal har sugits upp, snabbutbildats och 
fått prioriterade arbetsuppgifter. Förbrukningen av sjukvårdsmaterial, vissa läkeme-
del och skyddsutrustning har ökat dramatiskt. Många har känt oro, men hittills har 
inte någon i sjukvården behövt arbeta utan adekvat skyddsutrustning. Säkerhet är 
högt prioriterat. Vi har än så länge kunnat ligga steget före och viljan att hjälpas åt är 
stor. En svår sak att hantera är just att hålla social distans till nära och kära, och fram-
förallt till äldre. Det är djupt smärtsamt att tänka på att många den sista tiden i livet 
inte kan få uppleva närheten från anhöriga. Återstår också att se hur social distans 
påverkar den psykiska hälsan brett i befolkningen. Viktigt att hålla kontakter på de 
sätt som går ändå, och att följa rekommendationerna. Det kommer en tid efter Co-
rona.   
Kollektivtrafiken är hårt drabbad av Coronakrisen i hela landet. Varje månad förlorar 
kollektivtrafiken i landet 1 miljard kronor i intäkter. Resandet i Östergötland har mins-
kat med mellan 60 – 70 procent. Östgötatrafiken såg också en risk med att behöva 
ställa in enskilda turer på grund av att även busschaufförer skulle insjukna i Covid-19 
eller hålla sig hemma i enlighet med rekommendationerna från Folkhälsomyndighet-
en att inte gå till jobbet med snuva, halsont och feber. För att förekomma inställda 
enskilda turer beslutade Östgötatrafiken att den 14 april gå ner till en anpassad som-
martidtabell.  
Förändringen av tidtabellen är därför anpassad efter resandemönster vilket innebär 
att Östgötatrafiken redan från start lägger in vissa förstärkningsturer under högtrafik, 
och därutöver har så kallade förfogandevagnar, det vill säga bussar snabbt är tillgäng-
liga för att sättas in vid behov, satts in framför allt på eftermiddagen där resande-
mönstret är mer oregelbundet.   
Inom Regionalutveckling görs också en hel del åtgärder för att möta upp behoven 
från näringslivet och arbetsmarknaden. En internetsida ”matchajobben.nu” har satts 
upp tillsammans med arbetsförmedlingen för att matcha personer som blir uppsagda 
med arbetsgivare i branscher där det är svårt att få tag på arbetskraft. Ett särskilt sti-
pendium riktat mot professionella kulturskapare införs för att minska effekten för 
kulturskapare som drabbas hårt i krisen.  
 
Julie Tran och Kerstin Sjöberg, Regionråd 

 

Var med och utveckla din krets och ditt 
distrikt, och vinn en tårta till kretsen! 
 
Distriktet har skickat ut en anonym med-
lemsundersökning till dig som är medlem i 
Centerpartiet i någon av våra 13 kommu-
ner i Östergötland via mail. Enkäten tar 
cirka 5-10 minuter att besvara. Den krets 
som inkommer med flest svar i förhål-
lande till antalet medlemmar vinner en 
tårta och fira med tillsammans med kret-
sen! 
 
Distriktsstyrelsen vill veta hur just du tyck-
er att din krets (det vill säga Centerpartiet 
i din hemkommun) och distriktet 
(Centerpartiet i Östergötland) kan utveck-
las och jobba framåt. Svaren kommer att 
behandlas av distriktsstyrelsen, och även 
delas med just din krets, så att de kan 
jobba vidare med alla bra inkomna för-
slag.  
Vill du veta mer om vad som är kretsens 
uppdrag och vad som är distriktets upp-
drag så går det att läsa mer på Centerpar-
tiet Östergötlands hemsida under 
”Nyheter”.  
Enkät går att besvara under april, maj och 
juni.  
Har du inte en mailadress registrerad hos 
Centerpartiet får du gärna kontakta om-
budsmannen så läggs det till. En korrekt 
mailadress är viktigt i flera sammanhang, 
så att du alltid får information från din 
krets eller distriktet. Annars hittar du en-
käten genom att skanna följande QR-kod 
med din mobil. Öppna kameran och rikta 
den mot rutan nedanför, så tas du till  
enkäten.  

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) 

 

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 
- 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  

 

mailto:olsson.peter@centerpartiet.se

