
 
 
 
 
 
 

Distriktsexpeditionen

Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping   
013-14 16 14   ostergotland@centerpartiet.se 

Kalendarium 2016 
 
15-31 aug förnominering till kyrko-
valet. Namnförslag ska vara respek-
tive nomineringskommitté tillhanda 
senast 31 aug. 
 
25 aug kommunsamråd för alla kret-
sar. 
 
27 aug Stiftsupptakt inför kyrkoval. 
Möjlighet att nominera kandidater. 
Tid och plats är ej klart. 
Arr: kyrkopolitiska sektionen. 
 
22 sep Distriktsstyrelse 
 
29 sep Kommunal sektion 
 
Utbildning i nya hemsidor under 
hösten, datum ej spikat. 
 
V 39 startar höstkampanjen. 
 
10-31 okt kretsomröstningar inför  
kyrkovalet. Kontakta din krets för att 
få reda på tid och plats. 
 
21-22 okt regionala kommundagar 
tema  hälsa. I år är det Jönköpingsdi-
striktet som är värdar.  
 
12-13 nov Regional utbildning: Kom-
munikation 2 och Politik 2. Plats 
Nässjö. 
 
24 nov Kommunal sektion. 
 
2-3 dec Regional utbildning: Kom-
munikation 2 och Politik 2. Plats 
Alvesta. Utbildningarna återkommer 
under 2017. 
 
Hitta mera information på hemsidan 

eller på Facebook.  
Annars ring och fråga! 

www.centerpartiet.se/ostergotland 
eller ring 013-141614. 

Vad har det för betydelse att vi efter-

frågar och producerar svensk mat?  

 

Den frågan svarade Marie Lönneskog – Hogstadius 
(tf regionchef på LRF) på när Centerkvinnorna i Ös-
tergötland hade en träff på Vänneberga Gård utan-
för Söderköping den gångna helgen. 
Svensk matproduktion ger arbetstillfällen och 
skatteintäkter i Sverige. Vi har en miljöeffektiv pro-
duktion här och maten innehåller sällan eller aldrig 
rester av främmande ämnen. Vi kan tryggt äta både 
konventionellt och ekologiskt producerad mat från 
Sverige. Den ger oss också öppna landskap, en bio-
logisk mångfald samt tryggheten med en högre 
självförsörjningsgrad om det skulle inträffa kriser i 
omvärlden. 
 
Marie menade också att vi borde utse bönderna till 
miljöhjältar eftersom det är de som är förutsättning-
en för att vi ska nå de flesta av de 16 miljömål som 
riksdagen satt upp.  
 
Svensk djuromsorg är anpassad efter djurens natur-
liga beteende, svenskt kött är fritt från hormoner 
och vi använder endast antibiotika till sjuka djur. 
Användningen av antibiotika i köttproduktion är t.ex 
nästan 30 gånger högre i Italien än i Sverige. Det är 
stor risk att bakterier blir resistenta mot antibiotika 
och då fungerar inte våra läkemedel. 
 

- Basen av den mat vi köper bör komma från Sve-
rige, kolla i era kylskåp när ni kommer hem, avslu-
tade Marie Lönneskog – Hogstadius. En ny märk-
ning, Svenskmärkning AB, kommer i slutet av april 
för att det ska bli lättare att se var maten är produ-
cerad. 

Centerkvinnornas möte avslutades med en final i 
frågetävlingen ”Vi Vet Vad”.  
De tre bästa lagen blev: 
Plats 1: Mjölby C och CK 23 p (Laget bestod av Inger 
Steen, Inger Karlsson och Anita Andersson)         
Plats 2: Östra Skrukeby – Lillkyrka CK 21 poäng och 
närmast i utslagsfrågan (Astrid Carlegrim, Britt-
Marie Alfredsson och Pia Carlsson) 
Plats 3: Östra Tollstad CK 21 p (Annika Johansson, 
Anna Petersén och Berith Greck Ånell) 

 

Det är hög tid att 

börja förarbetet  

inför kyrkovalet 
 
Partistyrelsen har beslutat att partiet ska delta i kyr-
kovalet under partibeteckning d.v.s ”Centerpartiet”. 
Då blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets 
värdegrund som våra kandidater utgår från. 
 
Kyrkopolitiska sektionen arbetar nu med att ta fram 
en valplan och förslag till nomineringskommitté.  
 
En person kommer att anställas på timme att jobba 
med kyrkovalet från 1 sep 2016. 
 
Förslag på namn till listor (förnominering) görs 15-31 
aug. 

Kyrkopolitiska sektionen kommer också att bjuda in 
till en stiftsupptakt den 27 aug med ett intressant 
föredrag samt möjlighet att föreslå namn. Tid och 
plats är inte klart. 
 
Omröstning på kandidaterna kommer att ske på 
kretsnivå. Varje krets arrangerar ett  
möte under tiden 10-31 okt. 
 
Kontakta gärna Anna Thuresson, ordf i kyrkopolitiska 
sektionen för mera information:  
070-475 76 75, 
anna.thuresson@centerpartiet.se 

Värva medlemmar! 

 
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, 
mejladress och swisha 150 kr till  

nr 123 421 85 33. 
 

Eller gå in på centerpartiet.se  
och skriv in kontaktuppgifter.  



Ordförandeordet 

 

A 
tt ha någonstans att bo till-
hör det mest grundläggande 
för oss människor.  

Det är därför mycket oroande att 
fler och fler saknar bostad i Sve-
rige.  

 
Bostads-
bristen är 
akut på 
många 
håll, inte 
minst i vårt 
län.  
Vi märker 
också att 
det blir 
svårare 
och svå-

rare att bygga bostäder utanför 
våra städer, bankerna vill inte 
låna ut pengar till fastigheter som 
har en högre byggkostnad än 
marknadsvärde när huset är klart.  
 
 
Östgötacentern har diskuterat 
hur vi ska kunna driva på i de här 
frågorna. Vi planerar nu att lägga 
fram konkreta förslag på åtgärder 
där vi går utanför gällande nor-
mer och vågar tänka lite nytt. Det 
gäller inte minst inom byråkrati, 
regelförenklingar, bullernivåer, 
strandskyddsbestämmelser m.m.  
 
Bostadsbristen är också säkert en 
bidragande orsak till de orolighet-
er som på senare tid har blossat 
upp i framför allt Norrköping men 
även i Linköping. I stadsdelen 
Hageby i Norrköping har minst 
2000 personer flyttat in i området 
den senaste tiden utan att en 
enda ny bostad har byggts. Trång-
boddhet, arbetslöshet och ekono-
miska bekymmer är ingen bra 
kombination och skapar naturligt-
vis utanförskap och sociala pro-
blem. 
 
Våra ungdomar ock äldre saknar 
också bostäder. Vart man än 
kommer så tas frågan om bostä-
der för äldre upp, inte minst på 
landsbygden och i våra mindre 
orter där det finns ett skriande 
behov och efterfrågan. Det här är 
en viktig fråga för oss i centerpar-
tiet att jobba vidare med.  
 
Att ha en bostad berör alla, gam-
mal som ung. 
 
Karin Jonsson 
Distriktsordförande 

 

 

C 
enterpartiets kommunikationschef, Ola 
Spännar, deltog på distriktsstämman. Han 
menade att det finns positiva tecken för 

valframgång t.ex att Annie Lööf är den mest popu-
lära partiledaren, vi har vår berättelse om en 
närodlad politik, vi har stabilt högre väljarstöd och 
allt fler uppger att de kan tänka sig att rösta på C 
(vår potential har ökat). 
 
Riksorganisationen jobbar just nu i flera olika pro-
jekt för att förbereda oss inför valet. Man tittar på 
hur andra gjort framgångsrika val. Det kan vara att 
sätta tydliga mätbara röstmål för varje valkrets, 
att ta hand om talanger på ett bättre sätt, att göra 
vågade kampanjer, att ta fram tydliga alternativ 
och få ”folkomröstningsstämning” m.m. 
 
Men vi behöver bli mycket bättre på mångfald 
 – vi har få kandidater på våra listor med  
utomnordisk bakgrund. 
 
En utmaning är också den allt hårdare drivna 
medialogiken där det blir allt mer av förenklingar/
dramatik/underhållning (snabba klick) och allt 
mindre av analyserande resonemang. Det är 
många som inte orkar bry sig utan man går på 
känsla av missnöje och oro. Ola menade att vi 
lever i parallella verkligheter: vi har fått ett ökat 

välstånd (fakta) men uppfattningen är att det inte 
är så utan en del pratar om systemkollaps (känsla 
och oro). I det läget är det fritt fram för missnöjes-
politiker som exploaterar människors oro och 
försöker skylla på någon annan.  
 
- I en värld där vi också alltmer förlitar oss på ny-
heter och omvärldsbevakning via social media är 
risken stor att vi väver in oss i bekräftelse ko-
konger, sa Ola Spännar. Google och Facebook 
m.fl. styrs av algoritmer som gör att du får mera 
av det du söker på – alltså en bekräftelse på att 
världen ser ut som du tror. Men din granne som 
gör andra sökningar på nätet får upp en helt an-
nan världsbild! 
 
Centerpartiet har en positiv framtidsbild och en 
berättelse som inger hopp och möjligheter t.ex 
om en levande landsbygd och det är viktigt att vår 
version av verkligheten också kommer fram. 
 
 – Vi måste tända vår lägereld och se till att vår 
verklighet också syns, sa Ola. 
Men den politiska retoriken måste stämma med 
det människor upplever. Vi måste fånga upp män-
niskors oro och rädsla för att sedan kunna inge 
hopp med en positiv framtidsberättelse. 

Bryssel 

C 
enterpartiets Regionfullmäktigegrupp gjorde 

6 – 8 april en studieresa till Bryssel.  

Det var naturligtvis stora frågetecken i förväg 

om resan skulle bli av pga. de fruktansvärda terror-

attackerna ett par veckor innan vår resa, men vi 

bedömde att säkerheten i Bryssel är hög just nu.  

Vi hade fått hjälp av personalen på Fredrick Feder-

leys kontor att sätta ihop ett intressant program åt 

oss. Under de två dagar som vårt besök varade 

hann vi få en rundvandring i EU-parlamentet och 

träffa vår EU-parlamentariker Fredrick Federley. Vi 

träffade LRF och FVE (Federation of Veterinarians of 

Europe)som vi pratade med om antibiotikaresisten-

tens.  

Vi besökte Region Östergötlands Brysselkontor och 

fick en inblick i deras vardag och vilka frågor som de 

har på agendan att driva mot EU. På Sveriges stän-

diga representations kontor träffade vi Sara Johans-

son, som ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Hon gav en mycket intressant beskrivning av deras 

uppdrag i Bryssel och berättade om vilka frågor som 

hon är med och förhandlar med parlamentet om.  

Vi träffade Henrik Nielsen som ansvarar för mi-

grationsfrågor inom EU kommissionen och till sist 

besökte vi Svenskt Näringslivs kontor, där en Cen-

terstudent precis hade påbörjat sin praktik.  

Sista dagen ägnade vi åt att titta på staden och 

shopping, innan det var dags att ta oss till flygplat-

sen för att påbörja resan hem. Det var en upple-

velse i sig med alla extra säkerhetsrutiner som in-

förts i terrorns spår. Det var en mycket uppskattad 

och lärorik resa och alla som var med sätter stort 

värde på att ha gjort den här resan. 

Ola Spännar: Så förbereder vi oss för valframgång 2018 



Foto: Bo Bäckman 

 

- Jag blir väldigt, väldigt glad och 

överraskad, sa en rörd Lena Ek 

när distriktsordförande Karin 

Jonsson annonserade utdelning-

en av utmärkelsen. 

 

Regionfrågan 

Ett uttalande om regionfrågan 

föranledde störst diskussion på 

stämman. Margit Berggren Silv-

heden från Vadstena undrade 

hur det blev med små kommu-

ner som kanske inte kunde klara 

sig själva.  

Många talare gick upp till stöd 

för förslaget till uttalande: små 

kommuner kan samarbeta eller 

gå samman om man själva vill 

men om större regioner inte blir av så kommer 

förslaget om kommunsammanslagning vara ett 

faktum. De 3 regioner som redan har bildats 

kommer att få ett försprång medan andra region-

er/län kommer på efterkälken.  

 

I övriga Europa är många små kommuner, samt 

större regioner, det vanliga och det är på det 

sättet EU-stödet är uppbyggt – att stötta region-

er. – Nationalstatskramarna M och V (och SD) är 

de som är emot bildande av större regioner, sa 

Lars Vikinge. De vill ha större kommuner och en 

stark nationalstat, inga regioner emellan. För oss 

i Centerpartiet är det viktigt att vi får makt och 

resurser att besluta om i regionerna.  

Flera talare påpekade att gränsproblematik alltid 

kommer att finnas och att det är viktigt att sam-

arbeten över läns/regiongränser underlättas 

även framöver. 

Hur uttalandet blev kan du läsa på hemsidan. 

 

Andra politiska frågor 

Göran Gunnarsson rapporterade från arbetet i  

regionen, framförallt om arbetet med 3- 

årsbudgeten. Han berättade också om  

omstruktureringen av kollektivtrafiken och inför- 

 

andet av närtrafik.  

Carola Andersson fick svara på 

frågor om akuten i Norrköping och 

om behandling av spelmissbruk.  

 

Staffan Danielsson rapporterade 

senaste nytt från riksdagen: från 

socialutskottet och Nordiska Rådet 

samt de interpellationer som han 

ställt till landsbygdsminister Sven-

Erik Bucht nyligen. 

 

Ytterligare ett riksdagsmandat 

valet 2018!  

 

Stämman satte upp ett högre mål 

för valet 2018 än vad distriktssty-

relsen föreslagit – att vi ska ta två 

riksdagsplatser.  

 

Stämman valde också en nomineringsgrupp som 

ska börja arbeta med kandidatrekrytering till 

riksdag och region samt arbeta fram förslag till 

tidplan och riktlinjer för nomineringsprocessen 

inför valet.  

Gruppen består av Bengt Johansson, Söderkö-

ping (sammankallande) Lars-Olof Johansson, 

Norrköping, Gösta Gustavsson, Linköping, Bo 

Johansson, Vadstena, Astrid-Marie Jonsson, Åtvi-

daberg, Lena Berglert, Motala, Maria Gillberg, 

Mjölby och Nora Karlsson, CUF. 

Lena Ek fick Centerpartiets guldnål på 2016 års distriktsstämma 

Val av distriktsstyrelse 
Distriktsordförande Karin Jonsson, Norrköping  
1:e vice ordf. Jonny Ståhl, Ödeshög  
2:e vice ordf. Birgitta Gunnarsson, Mjölby  
Ledamöter: Anders Carlsson, Valdemarsvik ,Lars Vi-
kinge, Linköping, Lena Berglert, Motala, Carola Anders-
son, Valdemarsvik, Joakim Magnusson, Åtvidaberg, 
Magnus Berge, Söderköping samt nyvalde Muharrem 
Demirok, Linköping (saknas på bilden) 

R 
egion Östergötland har antagit budget för 

2017 med plan för 2018-2019. 

Engångsmedel om 65 milj kr avsetts bl.a till 

hälsoinvesteringar som förväntas ge såväl kvali-

tetsmässiga - som ekonomiska effekter.  

30 milj satsas på snabbspår för nyanlända läkare. 

För Hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) avsetts 

300 milj kr för åren 2017-2019, för satsningar 

inom jämlik och trygg hälso- och sjukvård samt 

hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården.  

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) och 

Regionutvecklingsnämnden (RUN) får vardera 3 

milj som kan användas till regionutveckling. Peng-

arna inom TSN kommer bl.a. satsas på lokala reg-

ionala utvecklingsplaner. Regionöverskridande 

samarbete mellan kommunerna i norra delarna 

av regionen och grannkommunerna i Örebro län 

inledas.  

Vi kommer att få se en fortsatt utbyggnad av kol-

lektivtrafiken i starka stråk, i syfte att öka kollek-

tivtrafikens marknadsandel. RUN kommer att 

fokusera på social hänsyn vid upphandlingar och 

permanenta kultur för äldre.  

Göran Gunnarsson 



Från riksdagen 
 

S 
veriges ekonomi utvecklas väl 
tack vare nio Alliansbudgetar i 
rad. Regeringen försöker ta åt sig 

äran, men deras budget har inte hun-
nit verka ännu och kommer tyvärr att 
göra mest 
skada. 
 
Snabbjärnvägen 
är under debatt 
och det gäller 
för oss att ro 
ostlänken i 
hamn. 
 
Centerpartiet 
har agerat kraftfullt för att förhindra 
bilbränder och attacker på blåljusper-
sonal. 
 
Även regeringen börjar nu inse beho-
vet av en rejäl satsning på enklare 
jobb, där alla vet att det är Centerpar-
tiet som är pådrivande. 
 
Staffan Danielsson 
Riksdagsledamot 
http:// staffandanielsson.blogspot.com 
 
 

C 
enterstudenter 
Linköping  
 
 

har haft en händelserik vår 
med årsmöte, förbunds-
stämma i Lund, NATO-kväll 
och debatt på Linköpings 
universitet. 
 
I februari hade vi års-
möte i Regionhuset där 
vi bland annat valde en ny 
ordförande i form av Ed-
vin Hansson och gästades 
av vad som senare skulle 
bli Centerstudenters för-
bundsordförande, Simon 
Palme. 
 
Annars var det april som 
var vår mest hektiska 
månad, där vi under ett par 
veckor hade en rad evenemang. 
Det första av dessa var Center-
studenters förbundsstämma i 
Lund, som gick av stapeln hel-
gen 15-17 april. Centerstudenter 
Linköping närvarade med tre 
medlemmar som alla var över-
ens om att det var en mycket 
trevlig och givande helg i en 
trevlig studentstad. Det debatte-
rades om allt från kärnkraft till 
detaljplaner för byggnation och 
våra medlemmar var alla uppe ett 
par gånger vardera och gjorde 
sina röster hörda. 
 
Det var inte mycket vila efter 
stämman innan det var dags för 
nästa aktivitet; redan den 25:e  

 
april var det dags för NATO-
kväll på Campus Valla. Vi gästa-
des av Centerpartiets försvars-
politiske talesperson, Daniel 
Bäckström och Simon Palme, 
nyvald förbundsordförande för 
Centerstudenter.  
 

Kvällen vigdes åt försvars- 
och säkerhetspolitik, där 
Simon redogjorde för Cen-

terstudenters hållning i frå-
gan och hur vi lyckades opin-
ionsbilda för densamma och 
sedan få med partiet på vår 
linje under stämman i Falun. 
Därefter pratade Daniel om 
sitt arbete i försvarsutskottet 
och vad som är på gång, både 
nationellt och ute i världen, 
ur säkerhetspolitisk synpunkt. 

På det hela taget var det en väldigt 
informativ och ögonöppnande kväll. 
 
Veckan fortsatte i politikens tecken, 
med en debatt på LiU arrangerad av 
Utrikespolitiska föreningen den 27:e 
april. Magnus Ek debatterade mot de 
andra ungdomsförbunden i ämnena 
”Den svenska integrationen” och ”EU”. 
Centerstudenter Linköping backade 
upp Magnus med ett bokbord, runt 
vilket vi både innan och efter de-

batten hade väldigt intressanta dis-
kussioner och knöt nya kontakter.   
 
  Edvin Hansson  
  ordförande CS Linköping 
 
 

 

 

 

U 
 
nder våren har Vadstena Centerkrets fort-
satt med den studiecirkel som går under 

namnet "Nyfiken på vår kommun - Vadstena". 
Man har bjudit in olika företrädare för olika 
kommunala förvaltningar och de får möjlighet 
att presentera verksamheten, som de ansvarar 
för. Många kommuninnevånare har kommit för 
att få lära sig mera om sin kommun och disku-
tera verksamheten.  
 
Man har försökt få stor spännvidd på områden 
som diskuterats. Vi kommer att fortsätta även 
under nästa läsår med denna cirkel både till  
 
hösten och våren, eftersom det finns så mycket 
verksamhet, som finns inom kommunen. Några  
studiebesök är också inplanerade att ske.  

Centerkretsen deltog också för tredje gången i  
Vadstenamässan med ett bord där man kom i 
kontakt med många besökare inte bara från 
Vadstena utan från andra delar av länet. Vi hade 
en enkät där man fick svara på några frågor om 
vad man tyckte vad, som är viktigt att Centern 
satsar på lokalt. Vi lottade ut biobiljetter till de 
som svarat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I kommunfullmäktige har man lämnat en motion  
om slopande av bygglovsavgiften för solceller 
för elproduktion och solfångare f ör värmepro-
duktion för att stimulera till att ersätta icke för-
nyelsebar energi med förnyelsebar energi. 
 
   Jan Engholm 

Tre glada och trötta medlemmar på väg hem från Lund! 

 Daniel Bäckström pratar om försvarspolitik. 

Simon Palme och Edvin Hansson 
öppnar NATO-kvällen  

 
Magnus Ek debatterar hos Utrikespolitiska föreningen  

Kretsordförande Anders Agnemar diskuterar med en 
besökare i bakgrunden Gun Jansson. 


