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Vi fick besök av partisekreterare Michael 
Arthursson som talade om vår viktiga demo-
krati, vårt framgångsrika val, vägen fram till 
en regering med ett Januariavtal och om det 
kommande valet till Europaparlamentet. 
 
Muharrem Demirok gick igenom hur valresul-
tat ser ut i Östergötland och sedan fick stäm-
man ta tag i alla motioner som lämnats in: 40 
st varav 33 ska gå vidare till partistämman (7 
var ställda till distrikts/regionnivå).  
Motionerna handlande om vitt skilda ämnen 
som exempelvis Europant, sänkt moms på 
nyttig mat, vindkraft och organ till transplan-
tationer. Alla motioner i sin helhet finns på 
Connect i gruppen Centerpartiet Östergöt-
land, där alla handlingar till stämman finns. 
 
Birgitta Gunnarsson valdes till ny distriktsord-
förande då Karin Jonsson ombett sig omval. 
 
 
 

Inga Arnell Lindgren, Staffan Danielsson och 
Gösta Gustavsson fick alla välförtjänt motta 
utmärkelsen ”Centerpartiets Guldnål” för 
sina mångåriga och förtjänstfulla insatser för 
Centerrörelsen i Östergötland. 

 

Karin Jonsson avtackades för sina år som 
distriktsordförande och Göran Gunnarsson 
för sina insatser som regionråd. 
 

 
 
 

Karin Jonsson avtackas för sina 6 
år som distriktets  ordförande. 
Lars Vikinge (1:e vice ordf), Bir-
gitta Gunnarsson (ny ordförande) 
och Anna Jamieson (2:e vice 
ordf). 
Michael Arthursson lyssnar på 
frågor från publiken. 
Göran Gunnarsson avtackas. 

Karin Jonsson, Staffan Danielsson, Inga Arnell Lindgren, 
Gösta Gustavsson och Birgitta Gunnarsson. 

Ordförande: Birgitta Gunnarsson, 
Mjölby 
1:e vice ordförande: Lars Vikinge, 
Linköping 
2:e vice ordförande Anna Jamie-
son, Boxholm 
Ledamöter: Muharrem Demirok, 
Linköping, Carola Andersson, 
Valdemarsvik, Joakim Magnus-
son, Åtvidaberg, Anders Carlsson, 
Valdemarsvik, Magnus Berge, 
Söderköping samt nyvalda Lars 
Carlsson, Motala och Pia Berg-
lund, Norrköping. 



 
 

ag heter Birgitta Gun-
narsson och har fått 
förtroendet att vara 

ordförande för allas vårt 
Centerparti i Östergötland.  
 
Uppdraget känns spännande 
och inspirerande och med 
en mycket kompetent sty-
relse kommer vi kunna lyfta 
centerpartiets politik i vårt 

län.  
Min ambition är att kunna hälsa på hos alla kretssty-
relser och kommunledning i våra tretton kommuner. 
Med bra kommunikation mellan kommunerna och 
distriktet kan vi lägga kraften där den behövs. Ibland 
är det samma människor som har fler uppgifter och vi 
ska vara rädda om energin och tiden för våra politiker 
i vårt parti. 
 
I dialogen med kretsstyrelserna vill jag diskutera vad 
de anser att vi ska arbeta med i distriktet och vad de 
ska göra i kretsen. Tillsammans ska vi komplettera 
varandra. Vi har redan nu vårt forum mellan ordfö-
rande i varje krets och distriktsstyrelsen, därtill är 
alltid region och riksdagsledamöter inbjudna. Kom-
munsamrådet som det kallas tar mest upp organi-
sationsfrågor och planering och vi hinner inte med så 
mycket politik. När vi häromdagen hade vårt första 
styrelsemöte frågade jag var och en av våra ledamö-
ter vilken fråga man brinner för. Vi kunde hållit på 
hela natten för alla hade flera intressanta centerfrå-
gor att lyfta i kommande centermöten. 
 
Vårbudgeten eller tilläggsbudgeten som det är egent-
ligen gav centerpartiet ett stort utrymme. Effektiva 
åtgärder för klimat och miljö med ny grön teknik. 
Hundra miljoner ska investeras och det kommer göra 
skillnad. Något som jag är glad över är satsningen på 
kvinnors trygghet. Man kan tro att vi 2019 skulle ha 
kommit längre i jämställdhet, både vad gäller trygghet 
och löner. Men tyvärr är det frågor som vi aldrig kan 
släppa. I kommunerna jobbar vi med att få jämlika 
löner och tryggheten är något som vi får arbeta med 
på alla plan.   
 
Vi har också lagt en hel miljard för att stärka landsbyg-
den.  Vi har mycket att göra när det gäller politiken 
och förutsättningarna för våra lantbrukare. Idag pra-
tar vi stöd och vissa tycker att Sverige håller våra lant-
brukare under armarna. Helt fel! Vi behöver ha ett 
annat tänk. Vi måste lära oss att betala för maten som 
produceras i Sverige. Vi har hårda djurskyddsregler 
och tack o lov är Sveriges djurhållare noggranna med 
användandet av antibiotika. Det kostar att ligga på 
topp, brukar man säga. 
 
Snart stundar Europaparlamentensval och Fredrick 

Federley har jobbat hårt. Vi ser att Centerpartiet har 

gjort skillnad. Vi fortsätter att jobba för medmänsklig-

het och jämställdhet, för klimatet så hela Europa stäl-

ler om.   

Vi har en fantastisk centerlista till Eu-valet, så gå och 

rösta du också, och ta gärna med en granne! 

 
Birgitta Gunnarsson 
Distriktsordförande 
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tar sig an våren och 

EP-valkampanjen med ett stort knippe 
energi.  
 
Verksamheten inleddes med ett studie-
besök på Tekniska verken, där Emma 
Wiesner, tredjenamn på Centerpartiets 
EP-vallista, närvarade. Under besöket 
fick deltagarna lära sig om verksamhet-
en, om hur återvinning och avfallshante-
ring fungerar och hur fungerande krets-
lopp för resurser upprättas.  
 
I april var det dags för förbundsstämma 
för Centerstudenter och där deltog Lin-
köpingsavdelningen med flera ombud. 
Avdelningens motioner om ökad möjlig-
het för civilsamhället att sponsra flykting-
ar, mer flexibla ekonomiska riktlinjer för 
primärvården, konsekvenser av vaccin-
vägran och åtgärder mot hedersvåld gick 
igenom. Samtidigt närvarade en av avdel-
ningens styrelseledamöter på Distrikts-
stämman. 
 
Senare samma månad deltog avdelnings-
ordförande Isac Riddarsparre i en debatt  
 

 

med övriga politiska ungdoms- och stu-
dentförbund hos Utrikespolitiska före-
ningen, på temat EU-politik och miljö.  
 
Den 16/5 kommer Centerstudenter Lin-
köping vara på plats Mjölby gymnasiums 
temadag om EP-valet. Det kommer även 
anordnas kampanjtillfällen på universite-
tet, men där är exakta datum inte spi-
kade ännu. 
 

 
ommy Svensson var inbjuden att 
förläsa om mat. Om riktig mat, gjord 
på riktiga råvaror, med naturliga 

smaker och knappt med tillsatser. Och om 
motsatsen; livsmedel som är gjorda på, 
eller till stor del består av, kemikalier. ”Allt 
är kemi”; ja, och det Tommy pratade om 
är syntetiskt framställda kemikalier som 
används i livsmedelsproduktion för att 
förstärka smaker, förlänga hållbarhet, 
underlätta långtidsförvaring, och så vi-
dare.  
Särskilt pratade han om E-tillsatser. Det 
finns ett stort antal E-nummer som Livs-
medelsverket tillåter i livsmedel. Vi var 
många som förvånades av att fler än 70 av 
dessa är förbjudna i vissa andra länder. 
Tommy pratade särskilt om E621 
(mononatriumglutamat), som verkar på-
verka barns mående på ett negativt sätt. 
E621 utvärderas nu närmare av EU, för att  

 
se om de negativa hälsoeffekterna motive 
rar begränsningar i användningen av den. 
 
Tommys föreläsning var inspirerande, 
spännande och underhållande och gav 
många nya tankar. Den gav också värdefull 
kunskap att bära med sig för alla som är 
engagerade i offentlig mat och upphand-
ling av sån.  
 
Mötet och föreläsningen hölls 4 april i 
Linköpings Stadsmissions café, i samar-
bete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
Drygt 40 personer deltog, varav nästan 10 
var män. Alltså motsatt könsfördelning av 
det vi brukar se på möten om politiskt 
viktiga frågor. Hur ska man tolka det? 
 
 
För Centerkvinnorna Linköping City, 
Trine Vikinge, ordförande 

Centerkvinnorna i Linköping City, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
bjöd in till seminarium: 

 
”Bli en kräsen konsument, ät rätt, få ett friskare liv utan tillsatser” 



 
entern i förarsätet 
”Har du blivit varm i kläderna, 
Magnus?” 

 

Det är frågan 
jag kanske 
får oftast 
hemma i 
länet efter 
ett halvår 
som riks-
dagsledamot. 
Och nä, ett 
drygt halvår 
är kanske inte nog för att bli helt varm i 
kläderna, men nu har både jag och riks-
dagen åtminstone kommit igång ordent-
ligt. Efter 131 dagar när man mest fick 
frågor om vilken regering det skulle bli, 
och några månader med frågor om Janu-
ariavtalet, så är arbetet verkligen igång. 
Det är också nu vi får börja visa att Cen-
terpartiet inte är förpassade till baksätet 
eller några fripassagerare. Genom vår roll 
som vågmästare är det vi som ska vara i 
politikens förarsäte. 
 

Vårbudgeten har precis presenterats, och 
även om det bara är en ändringsbudget 
så visar den vilket genomslag vår politik 
kan få den här mandatperioden: den 
gröna skatteväxlingen påbörjas, tork-
pengar går ut till bönder och skogsägare, 
satsningar på jämställdhet och avskaffad 
arbetsgivaravgift för unga innebär att 
vårbudgeten har en stor centerprägel. 
Precis som det ska vara.  
 

Att ta plats i förarsätet innebär också att 
vi använder vår vågmästarroll i riksdagen 
när vi inte är eniga med regeringen. Jag 
ser det i att vi i vår fått till tillkännagivan-
den om allt från säljakt till EU:s direktiv 
om digital upp-hovsrätt. Jag ser det varje 
vecka i mina ansvarsområden i miljö- och 
utrikespolitiken. Vi kommer att fortsätta  
använda den rollen för att maximera och 
förverkliga Centerpartiets politik. 
 

Men det som faktiskt känns allra roligast 
är när man får aktuella frågor från 
Östergötland att följa upp i rikspolitiken. 
Oavsett om det handlar om att få till fler 
attraktiva bostäder i Ydre, fler laddstolpar 
i Linköping eller färre byggnadsprojekt på 
fin åkermark.  
 
Jag hoppas att jag får många fler inspel 
när vi går ut för att vinna en EU-valrörelse 
och sätta fler centerpartister i förarsätet i 
Bryssel! 
 

Magnus 
magnus.ek@riksdagen.se  
eller 072-467 61 24  
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enterpartiet är näst största parti i 
Koalition för Östergötland. Vi tar en vik-
tig plats med 2 av 8 styrande regionråd 

och har mycket att göra. Vi kommer att be-
höva ta svåra beslut framöver för att Region 
Östergötland ska komma i balans. Resultatet 
för 2018 visar ett underskott på 305 miljoner 
kronor med en omsättning på 17 miljarder. 
Produktionsenheterna gör större underskott 
och finanserna visar sämre avkastning.  
 
Inom HSN har vi diskuterat omkring ögonsjuk-
vården som har dragits med stora köer en 
längre tid. Nu har HSN beslutat att teckna avtal 
med Capio i Motala som kommer göra en in-
sats för att arbeta bort köerna främst när det 
gäller kataraktsjukdom. 
 
Fyra beredningar för behovsstyrning inom 
Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN), har star-

tats upp. Det arbetet kan bli en viktig del i att 
förfina styrningen av sjukvården. Samord-
ningsansvaret för dem ligger hos Kerstin Sjö-
berg, som är tredje vice ordförande i HSN och 
Centerpartiets gruppledare för regiongruppen. 
 
Julie Tran som är ordförande för Trafik- och 
samhällsplaneringsnämnden har också en roll i 
”En Bättre Sits”-samarbetet. Det är ett samar-
bete där sju län tillsammans tar fram priorite-
ringar till kommande Nationella Infrastruktur-
plan. I arbetsgruppen ”Framtidens Resande” 
där Julie är vice ordförande,  följs olika infra-
strukturtrender upp och olika scenarion tas 
fram som kommer behöva tas ställning till. 
Exempelvis: en fordonsflotta som drivs av el, 
hur hållbart är det? 
 
Julie är också ordförande för Skärgårdsrådet 
som har haft sin första träff för mandatperi-
oden. Aktuellt där är projektet om fiskefria 
områden för att bland annat öka rovfiskbe-
ståndet och minska övergödning. Ambitionen 
är att förbuden ska träda i kraft 2020. Leader 
Kustlandet berättade om sitt arbete för att 
utveckla landsbygden. Förslag om att ha ett 
skärgårdsting i september. 
 
I övrigt har beredningen för den regionala 
utvecklingsstrategin haft sin första träff. Där 
diskuterades den fortsatta processen med den 
politiska förankringen. 
 
Kerstin Sjöberg och Julie Tran 
Regionråd 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etta var temat för ett seminarium 11 
februari, som arrangerades av Center-
kvinnorna Linköping City. 

 
Kvällens huvudtalare var Christina Rogestam, 
som ursprungligen kommer från Linköping, 
Roglösa. 
Christina har en meritlista lång som ett oväder, 
hon har suttit i Riksdagen, för C, varit general-
direktör, utredare och styrelseproffs. Tills förra 
året var hon ordförande i SPF Seniorerna, och 

det var med detta i åtanke vi bjöd in henne. 
De frågor Christina fokuserade på var bostads-
problematik och garantipensioner, och med 
stor kunskap och övertygelse gav hon oss för-
djupad förståelse för reformbehoven inom 
dessa områdena. 
 
Vi hade ytterligare talare denna kväll, och fick 
höra om framtidens omsorgsboenden där 
brukaren och dennes behov mycket tydligare 
kommer stå i centrum, om funktionshindrades 
ofta svåra situation som pensionärer, om 
bankbedrägerier, samt om problemen med 
undernäring bland våra äldre. 
 
Seminariet hölls på Stadsmissionens cafe i 
Linköping, och ca 35 personer deltog, både 
som åhörare och i samtalen och diskussioner-
na. 
 
Trine Vikinge 
Ordförande CK Linköping City 
 

mailto:magnus.ek@riksdagen.se


  
Mörnersgatan 5,  
582 25 Linköping  013-14 16 14    
ostergotland@centerpartiet.se 
 
Ombudsman 
Rosmarie Nelson Ekerå,  
0708-80 62 62  
rosmarie.nelson@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) 
 

2 maj 18.30 Hoten mot vårt dricksvatten—
en dialog om Vättern. Medborgarsalen, 
Rödtornet i Vadstena. Om försvarsmaktens 
skjutningar, avloppsutsläpp, lakvatten från 
gruvor och fiskdöd. Arr: Vadstenakretsen 
Kontakta Camilla Westling för mera info. 
 
3 maj CK studieresa till riksdagen 
 
4 maj CK Medlemsmöte med studiebesök 
på Löts gårdsmejeri. 
 
6 maj Kommunsamråd, Askeby. 
 
7 maj Pendlarkampanj. 
Bl.a. i Boxholm stationen 05.30-07.30 ”Vi 
bjuder på kaffe och delar ut foldrar”. 
 
7 maj Besök av Abir Al-Sahlani  Norrkö-
ping och Motala. 
 
11 maj Kinda C finns med på Kisemarken. 
 
11 maj 9.30-11.30 Grön Gökotta i Jansbo 
beteshage (ligger strax norr om Börshult, 
följ gröna skyltar). Vi pratar EU och med-
lemsvård. Ta med egen kaffekortg! Arr: 
Boxholmskretsen. 
 
11-12 maj Steg 2 utbildning i Politik, Le-
darskap eller kommunikation. 
(Stockholm) 
 
18 maj Kloka C-kvinnor: guidning och 
lunch i Vadstena. 
 
23 maj 18-20.30 Lokal mat, klimat och 
miljö—vad har EU med det att göra? 
Bjursdalens Trivselhus Boxholm, stora 
salen B. Magnus Ek (led riksdagens utri-
kesutskott), Anna Jamieson, Naturbe-
teskött från Östergötland, LRFs kommun-
grupp mfl medverkar. 
 
24 maj Kommunalsektion  
 
26 maj Val till Europaparlamentet. Valva-
kor på flera håll! 
 
3 juni Distriktsstyrelse 
 
21-27 juli O-ringen hålls i Norrköping. C 
kommer att ha en monter hela veckan. Vi 
behöver hjälp med bemanning från hela 
Östergötland. Kontaktperson: Roger 
Sandström  072-716 38 59 
 
23 aug Kommunal sektion 
 
 

 

30 aug Handlingar till partistämman 
finns utlagda. Kretsen ordnar diskus-
sioner kring förslag och motioner för att 
skicka med sina ombud. Kontakta din 
krets om tid och plats. 
 
20 sep Kommunal sektion 
 
21 sep  ca 9 –16 Ombudsträff för alla 
ombud till partistämman samt distrikts-
styrelsen.  
 
26—29 sep Partistämma i Karlstad. Går 
bra att följa på TV! 
 
15 okt Distriktsstyrelse 
 
25—26 okt Regionala kommundagar. 
Kalmar län bjuder in i år. Målgrupp alla 
med förtroendeuppdrag i kommun, 
region, riksdag. 
 
29 nov Kommunal sektion 

 
 
Hitta mera information på hemsidan 
eller på Facebook. Annars ring och 

fråga! 
www.centerpartiet.se/ostergotland 

eller ring 013-141614. 

4 

 
 
 
 
 
 

Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

 

Valrörelsen har startat!  
 
I länet har vi haft besök av nr 1 på vår valsedel Fredrick Feder-
ley i april. Han deltog på en lunch i Linköping där vi fick en 
intressant presentation om miljöteknik av Per Frankelius från 
Agtech 2030. På em gjorde Fredrick ett studiebesök på Fis-
keby och en intervju i Radio Östergötland. 
 
Nr 3, Emma Wiesner, besökte Linköping i mars inbjuden av 
Centerstudenter Linköping.  
 
Nr 2, Abir Al Sahlani kommer på besök till Norrköping och 
Motala den 7 maj. 
 

Alla kretsar kommer att vara ute och kampanja 
vid något eller några tillfällen. Kontakta din krets 
om du vill vara med. 
 
Du kan också göra 
stor nytta genom att 
berätta om EP-valet 
för dina vänner/på 
jobbet etc. Foldrar 
finns att dela ut och 
du får gärna dela 
inlägg på sociala 
medier.  
Mera info finns på 
Connect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Fredrick Federley och Per Frankelius vid besöket i Linkö-
ping. 

Kan du vara med och bemanna 
vår C-monter på O-ringen  

i Norrköping?  
Upplev stämningen på O-ringen 
och stå i vår monter någon del/
dag av arrangemanget som på-

går 21-27 juli. 
 

Anmäl dig till Roger Sandström 
072-7163859 eller  

roger.sandstrom@centerpartiet.se 

mailto:olsson.peter@centerpartiet.se

