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ÖstgötaFocus 
Kort info från Centerpartiet i Östergötland. Mycket mera finns på hemsidan www.centerpartiet.se och på 
internwebben. Medlemmar får också Tidningen C några gånger per år. 
Om du har svårt att hitta, eller inte kan nå hemsidan - kontakta oss på expeditionen så försöker vi hjälpa 
till med det du letar efter. Ring oss gärna 013-14 16 14. 

Maj 2008 

Vi ska gå från grått till grönt,Vi ska gå från grått till grönt,Vi ska gå från grått till grönt,Vi ska gå från grått till grönt,    
 

sa Maud Olofsson då hon besökte 
distriktsstämmorna för C och CK i 
Östergötland. 
 
Hon talade om det värderingsskifte som 
är svårare att få till än det maktskifte vi 
lyckades med på valdagen. Att gå från 
passivitet till företagsamhet, från upp-
ifrån till underifrån, från myndigheter 
till människor, från bidragsberoende till 
bidragande, från grått till grönt! 
- Värderingar sitter djupt och är svåra 
att se och ändra. Bara en sådan sak som 
att (S) t.o.m. lyckas få media med sig i 
sitt ordval ”utförsäljning” av statliga 
bolag. Som om det vore REA! Vilket inte 
på något vis är fallet. Vi fick 55 miljar-

der för Vin & Sprit. Detta minskar den årliga statsskuldsräntan med 2,2 
miljarder, vilket ska jämföras med de ca 7-800 miljoner kr som Vin & 
Sprit givit i avkastning.  

Maud berörde också i sitt långa anförande många av de förslag som reger-
ingen nu genomför. Satsningar på infrastruktur och satsningar för de 
sämst ställda pensionärerna är det som kommer nu framöver. Viktiga 
Centerfrågor det också! 
Maud uppmanade oss att föra en dialog med människor hur de vill lösa 
framtidsfrågorna. Bjuda in även de som (ännu) inte är medlemmar i Cen-
terpartiet för att lyssna på deras idéer. 
Det blev  också lite tid att ställa frågor, vilket några av ombuden gjorde. 
Sedan tackade de över 200 besökarna på årets stämma sin partiledare 
med stående ovationer. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
UtmärkelserUtmärkelserUtmärkelserUtmärkelser    
Centerpartiets guldnål för betydande insatser för Centerrörelsen tilldela-
des Roland Larsson, Ljungsbro, Östen Johansson, Söderköping samt 
Ingegerd Karlsson, Vadstena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Centerkvinnornas hedersmärke tilldelades Anita Andersson, Svea Söder-
gren och Ebba Steen, från Mjölby. Även Sonja Rehn , Mjölby, Ulla Al-
lard, Grebo-Värna och Inga Eriksson, Östra Ny har fått CK hedersmärke 
men fanns ej på plats på stämman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centerpartiet donerar 1,3 miljoner kr till Arbetets museum i Norrköping 
för att rädda EWKs bilder. Ewert Karlsson (1918-2004) var oerhört bety-
delsefull för den politiska satiren i Sverige och publicerade regelbundet 
sina teckningar i Aftonbladet och tidningen Land. Tre gånger blev han 
världsmästare i teckning. På stämman mottog Alice Karlsson, EWKs 
hustru, och Anders Lind, Arbetets museum, donationen av Maud Olofs-
son. 

Kalendarium 

8 maj Öppet diskussionsmöte tema skola Norrköpingskretsen. 
C-lokalen 18.30. 
 

14 maj tema äldreboende14 maj tema äldreboende14 maj tema äldreboende14 maj tema äldreboende. Kindagård 19.00. Kindakretsen. 

 
15 maj Motala 18.30. Alla kretsar i västra Östergötland bjuds in 
till gemensamt möte i Motala för att diskutera gemensamma frå-
gor och samarbetsmöjligheter. Kontaktperson Jan Arvidsson 070-
6349139. 

 
31 maj Medlemsvärvningstävlingen avslutas 
 
15 juni Nostalgiträff Norrköpingskretsen. 
 
7 juli C dag i Almedalen, Visby 
 
Aug - nov Framtidsdialogen genomförs ute i kretsarna. 

 
24 aug CK kyrksöndag i Risinge kyrka kl 11.00.  
Högmässa. Besök på hembygdsgården, samkväm. Mera information 
via Solveig Axelsson, 0122-14413. 

 
27 aug Kommunsamråd 
 
5-6 sep CK extrastämma 
 
6 sep Att påverka i vardagen 
Kommunikationens grunder. Lyssnaren-talaren-budskapet. Utbild-
ningen är i Hallsberg. Kostnadsfritt - men boka i god tid. Begrän-
sat antal platser! Humanus AB 08-587 686 34. 

 
12 sep träff för nya medlemmar (riksdagsbesök) 
 
Okt Vill du bli politiker? 
Utbildningar i kretsarna för de som vill veta mera om politik i all-
mänhet och centerpartiet i synnerhet. Läs mera i separat ruta. 
 

11 okt C - inspiration  
Gunilla Persson och Tina Thörner i Örebro. Råden, idéerna och 
budskapen deltagarna får med sig ökar arbetsglädjen, motivatio-
nen stärks och kommunikationen förbättras. Bra inspiration föder 
ny inspiration och idéutveckling såväl i rollen som politiker som i 
vardagslivet. Kostnadsfritt - men boka i god tid. Begränsat antal 
platser! Humanus AB 08-587 686 34. 
 

15 okt Sista försäljningsdag för fyrklöverlotter 
 
8 nov C - inspiration  
Som i okt men denna gång i Norrköping. Anmälan i god tid innan! 
 

15-16 nov Framtidskonvent Norrköping 

DistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionenDistriktsexpeditionen    
Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

013-14 16 14 ostergotland@centerpartiet.se 
 
Rosmarie Nelson Ekerå, Ombudsman, 013-14 16 14 
rosmarie.nelson@centerpartiet.se  
 
 
Kim Svensson, Kanslist/kretsorganisatör Linköping, 
Direkt nr 013-31 21 23  kim.svensson@centerpartiet.se  
 
 
Carina Gunnarsson, Kanslist: ekonomi, medlemsregister 
Direkt nr 013-13 40 61 cari-

PolitikerskolaPolitikerskolaPolitikerskolaPolitikerskola    
 

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen?Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen?Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen?Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen?    
Vill du förbättra samhället?Vill du förbättra samhället?Vill du förbättra samhället?Vill du förbättra samhället?    

Vill du vara med och diskutera och fundera över framtiden?Vill du vara med och diskutera och fundera över framtiden?Vill du vara med och diskutera och fundera över framtiden?Vill du vara med och diskutera och fundera över framtiden?    
Vill du ta ansvar?Vill du ta ansvar?Vill du ta ansvar?Vill du ta ansvar?    

Kort sagt Kort sagt Kort sagt Kort sagt –––– vill du bli politiker? vill du bli politiker? vill du bli politiker? vill du bli politiker?    
    

Välkommen till politikerskolan!Välkommen till politikerskolan!Välkommen till politikerskolan!Välkommen till politikerskolan!    
    

Runt om i Östergötland arrangerar Centerpartiet tillsammans med SV 
lokala politikerskolor.  

Du får grunderna i samhällskunskap, hur den demokratiska processen 
fungerar osv. Du kan sedan fördjupa dig i Centerpartiets ideologi, 

kommunalkunskap, aktionspolitik eller argumentation/retorik. Upp-
lägget ser lite olika ut i olika kommuner.  

Inget krav på att vara, eller bli medlem i Centerpartiet!  
Kontakta Centerpartiet eller SV i din kommun eller läs mera på 

www.centerpartiet.se 
 

Vet du någon som kan vara intresserad av att delta? Fråga dem! 
Eller vill du själv vara med? Vi behöver också erfarna politiker som kan 

vara med som mentorer! 
 

Kulturbyte i landstinget tar tidKulturbyte i landstinget tar tidKulturbyte i landstinget tar tidKulturbyte i landstinget tar tid    

 
Landstinget i Östergötland har mycket Landstinget i Östergötland har mycket Landstinget i Östergötland har mycket Landstinget i Östergötland har mycket 
större kostnadsökningar än andra lands-större kostnadsökningar än andra lands-större kostnadsökningar än andra lands-större kostnadsökningar än andra lands-
ting. Tillgängligheten i vården har för-ting. Tillgängligheten i vården har för-ting. Tillgängligheten i vården har för-ting. Tillgängligheten i vården har för-
bättrats, men inte alls i nivå med de bättrats, men inte alls i nivå med de bättrats, men inte alls i nivå med de bättrats, men inte alls i nivå med de 
ökade kostnaderna.ökade kostnaderna.ökade kostnaderna.ökade kostnaderna.    
 
Sjukvården i landstinget visar i bokslutet för 2007 ett minus 
på 328 miljoner kronor. Även 2008 har inletts i underskottens 
tecken.  
 
- Man har helt enkelt överskridit sina ekonomiska ramar och 
anställt personal som man inte har pengar till, säger Sven Eric 
Nilsson, centerpartiets gruppledare och vice ordförande i 
landstingsstyrelsen.  
 
Många som arbetar i vården tycker att det saknas personal. 
Men faktum är att de vårdanställda ökade med drygt 700 per-
soner under de två sista åren. I år har ytterligare ett hundratal 
tillkommit. Nu har landstingsdirektören utfärdat anställnings-
stopp.  
 
- När vi vann valet uppfattade vi ett tydligt uppdrag från med-
borgare och medarbetare att bryta centralstyrningen i lands-
tinget. Och vi i majoriteten håller fast vid att mera av makten 
och ansvaret över verksamhet och ekonomi ska flyttas till 
verksamheten, så långt ut som möjligt.  
 
- Ännu har vårt synsätt inte fått tillräckligt genomslag. Det är 
en kulturförändring som tar tid. Men den måste komma. Det 
finns inte mera pengar att ta till, utan budgeten gäller, säger 
Sven Eric Nilsson. 

Staffan Danielsson, vår riksdagsledamotStaffan Danielsson, vår riksdagsledamotStaffan Danielsson, vår riksdagsledamotStaffan Danielsson, vår riksdagsledamot    
 
Trots turbulens på världens aktiebörser står Sveriges ekonomi 
stark, sysselsättningen ökar och allt fler i arbete är den bästa 
garanten för resurser till vård, skola och omsorg och till pensio-
närerna.  
År 2005 ökade den genomsnittliga pensionen med 2.000 kr vilket 
kommer att öka till 4.000 kr i år och 6.000 kr nästa år. 2009 års 
höjning motsvarar över 4 procents ökning.  
 
Jobbskatteavdraget går endast till dem som arbetar och är en viktig 
faktor för att få fler i arbete och öka motivationen till arbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfrågning i EU-nämnden av Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Carl Bildt. 
Foto: Staffan Danielsson. 
 
Alliansregeringen har sedan tillträdet genomfört en lång rad reformer 
för att förbättra de äldres situation. För de mest sjuka äldre avsätts 
1,4 miljarder kronor per år till Sveriges kommuner och landsting för 
att utveckla kvalitén i äldreomsorgen. 
 
För att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat boende satsas årligen 
en halv miljard kronor. Vi stärker äldres möjligheter att välja av vem 
och hur de ska få vård och omsorg genom en särskild satsning på val-
frihet i kommunerna, Fritt val, med närmare 300 miljoner kronor 
2008–2009.  
 
De pensionärer med endast garantipension kommer att få ekonomiska 
förstärkningar i höstens budgetproposition, något som centerpartiet 
drivit mycket starkt. Bra!  
 
Alliansens opinionssiffror börjar nu återhämta sig och jag känner stark 
optimism inför nästa val, särskilt givetvis för centerpartiet. När vi alla 
ser att alliansens politik ger resultat, att det sociala trygghetssyste-
met är fortsatt starkt och att det finns utrymme för reformer så kom-
mer den ständiga s-kritiken mot det mesta att klinga allt ihåligare.  
 
För egen del har jag under våren bl a representerat centerpartiet i 
riksdagsdebatter med övriga partier om dels insatsen i Tchad, dels om 
EU. En ny erfarenhet som kändes riktigt bra. Jag pressade Lars Ohly 
om varför han vill lämna EU, som nu gör allt större insatser för mil-
jön. Och hans svar var som det ofta blir i debatter, inget alls!  
Staffan Danielsson  
Riksdagsledamot för centerpartiet 
från Östergötland 
0703-228199, 013-53266, 08-7864437  
Läs gärna min enkla blogg 
http://staffandanielsson.blogspot.com 
 

 

Tjejjouren uppmärksammas av CKTjejjouren uppmärksammas av CKTjejjouren uppmärksammas av CKTjejjouren uppmärksammas av CK    

CK i Östergötland uppmärksammade Tjejjouren i Norrköping 
med tårta och diplom på internationella kvinnodagen. De upp-
märksammades för de ideella insatser de gör för att synliggöra 
framförallt unga tjejers situation. De ca 15 medlemmarna i tjej-
jouren har telefon och mailjour där de får många samtal som 
handlar om övergrepp, våld eller sexuella övergrepp. 
På bilden ses CK distriktsordförande Karin Jonsson som tillsammans 
med Gerd Johansson och Carola Andersson besökte Tjejjourens Camilla 
Forsberg och Sara Müling. 



Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ ---- ett sätt att påverka. ett sätt att påverka. ett sätt att påverka. ett sätt att påverka.    
 
Undrar du vart en viss valfråga tog vägen eller hur det går 
med skolan i din by? Skriv ett medlemsinitiativ och du ska få 
svar inom 1 månad! 
Beroende på vilken fråga det gäller så kan medlemsinitiativ 
skickas till ordföranden i fullmäktigegruppen, landstings- 
eller riksdagsgruppen eller till krets-, distrikts- eller partisty-
relse. Det ska vara skriftligt och det ska tydligt stå 
”medlemsinitiativ”. Det här är ett betydligt snabbare sätt att 
”skaka om” ledande centerpolitiker och visa vilka som är de 
viktiga frågorna än att skriva motioner. 

Det har varit en intensiv period inom Öst-
sam med många viktiga regionala frågor 
att diskutera. Det känns bra att vi inom 
Centerpartiet har behandlat många av 
dem och också uppdaterar diskussionen 
inom distriktsstyrelsen och Kommunala 
sektionen. 
 

RegionfråganRegionfråganRegionfråganRegionfrågan    
 

Regionfrågan upptar en stor del av tiden. 
Det har varit ett antal träffar med företrä-
dare för Östra Götalandsregionen dvs. 
Blekinge, Småland och Östergötland. Ble-
kinge och Kronoberg har bestämt sig för 
att i första hand förhandla med Skåne. I 
Östergötland har partierna arbetat med 
frågan medan det i Kalmar och Jönköpings län utses partigrup-
per under april. Det innebär att lite mer konkretare diskussio-
ner inte kan börja förrän i maj. Däremot har Regionförbun-
dens ledningar i Kalmar, Jönköping och Östergötland träffats 
och en nästa träff är planerade till den 15 maj. Förhoppnings-
vis vet vi mer om det fortsatta arbetet i början av sommaren. 
 

EnergiEnergiEnergiEnergi    
 

Östergötland – ett biogaslän. Förutom att Östgötatrafikens 
bussar ska gå på biobränsle 2015 så pågår nu också arbete i 
länet på att få fram mer biogas från gårdsnivå till stora an-
läggningar. Här har vi nu en möjlighet att profilera Östergöt-
land. Sedan något år har också Östsam samordnat ett klimat-
program genom Klimppengar där bl. biogasutveckling ingår. 
Kommunerna i Östergötland har sedan några år diskuterat att 
bilda ett Energikontor i länet som en resurs för att utveckla 
arbetet med energi- och miljöfrågor. Genom att få EU-stöd till 
detta så ökar statusen inom EU för vårt arbete i Östergötland. 
Vi har nu kommit igenom första nålsögat och ska fortsätta 
förhandlingarna med EU. Förhoppningsvis ställer nu också alla 
13 kommuner upp och deltar ekonomiskt i arbetet så att vi 
kan få ett Energikontor på plats som både näringslivet och det 
offentliga kan nyttja framöver. 
 

KulturenKulturenKulturenKulturen    
 

Frågan om Östgötateaterns ekonomi har också varit en het 
fråga under vintern. Huvudmännen dvs. Linköping, Norrkö-
pings kommuner och Östsam som representant för Landsting-
et har tidigare kommit överens om en uppräkning för 2008 
med 2%. Teatern har begärt 10 mkr. I extra pengar och resul-
tatet blev 1,7 mkr samt att uppräkningen från 2009 blir 3%. 
Dessutom kommer teatern och kulturinstitutionerna att utre-
das närmare. Kanske vår gamla idé om ett ökat samarbete 
mellan dem nu kan genomföras. 
 

InfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur    
 

Frågan om järnvägar och vägar i framtiden 
upptar mycket av energin i hela landet just nu. 
Planeringsarbetet är i full gång inom regionen 
och hos regeringen med olika kompletterande 
utredningar inför infrastrukturpropositionen. 
En nyligen tillsatt utredning om höghastig-
hetsjärnvägar borgar för att Götalandsbanan 
med dess start i Ostlänken kommer att finnas 
med. Just nu pågår ett intensivt arbete inom 
Östra Götaland där vi samarbetar med Små-
landslänen och Blekinge om hur vi tillsammans 
ska prioritera utbyggnaden av infrastrukturen. 
Det kommer att bli intressant att följa det 
arbetet och hur vi dels läggar upp stråken inom 

regionen men också hur vi samarbetar framöver med Stock-
holm, Köpenhamn och Göteborg. Här gäller det också att be-
vaka så att det blir fortsatta satsningar både på det enskilda 
vägnätet och de övriga mindre vägarna.  
 

MarknadsföringenMarknadsföringenMarknadsföringenMarknadsföringen    
 

Hur marknadsföringen av länet ska ske i framtiden diskuteras 
och vi i Centerpartiet fick för några år sedan med oss Region-
fullmäktige på att en strategi ska tas fram. Detta är nu på väg 
utifrån att vi behöver förbättra oss men också öka samverkan 
inom länet. En översyn sker nu och det ska bli intressant att 
se till vilka slutsatser den kommer så att Östergötland tar 
ännu några steg framåt som en bra och utvecklande region i 
landet. 
 

Har Du några idéer, synpunkter eller frågor så hör gärna Har Du några idéer, synpunkter eller frågor så hör gärna Har Du några idéer, synpunkter eller frågor så hör gärna Har Du några idéer, synpunkter eller frågor så hör gärna 
av Dig.av Dig.av Dig.av Dig.    
 
Michael Cornell 
1:e vice styrelseordförande i Regionförbundet Östsam 
Tel: 0142-711 75 mobil: 070-600 1974 
E-post: michael.cornell@centerpartiet.se  
 
 

Aktuella frågor för Regionförbundet ÖstsamAktuella frågor för Regionförbundet ÖstsamAktuella frågor för Regionförbundet ÖstsamAktuella frågor för Regionförbundet Östsam    

TävlingTävlingTävlingTävling    
Tänk vad kul om vi blir flera medlemmar!  

Fråga dina arbetskamrater, föreningsvänner, grannar eller de som 
brukar köpa lotter - de kanske vill stödja Centerpartiet med sitt med-

lemskap!  
Värva 1 ny medlem (eller fler) och delta i medlemsvärvningstävlingen. 

Fram till den 31 maj kan du vara med och tävla om resepresentkort 
(för den enskilde värvaren). De kretsar som lyckas bäst vinner besök av 
partisekreterare Anders Flanking eller profilmaterial. Det distrikt som 

lyckas bäst kan vinna en föreläsningscheck… 
Meddela till distriktsexpen namn, adress, tel (och gärna mail) före 31 

maj! 

Kretsordföranden för 2008Kretsordföranden för 2008Kretsordföranden för 2008Kretsordföranden för 2008    

”Vårdval Östergötland” sätts i sjön 2009”Vårdval Östergötland” sätts i sjön 2009”Vårdval Östergötland” sätts i sjön 2009”Vårdval Östergötland” sätts i sjön 2009    
 

Bättre fungerande primärvård, jämnare kvalitet över länet Bättre fungerande primärvård, jämnare kvalitet över länet Bättre fungerande primärvård, jämnare kvalitet över länet Bättre fungerande primärvård, jämnare kvalitet över länet 
och ökad makt för patienten att välja var man vill få sin och ökad makt för patienten att välja var man vill få sin och ökad makt för patienten att välja var man vill få sin och ökad makt för patienten att välja var man vill få sin 
vård. Detta vill landstinget uppnå med sitt pågående arbete vård. Detta vill landstinget uppnå med sitt pågående arbete vård. Detta vill landstinget uppnå med sitt pågående arbete vård. Detta vill landstinget uppnå med sitt pågående arbete 
kring ”fritt vårdval”. Under hösten 2009 ska den nya model-kring ”fritt vårdval”. Under hösten 2009 ska den nya model-kring ”fritt vårdval”. Under hösten 2009 ska den nya model-kring ”fritt vårdval”. Under hösten 2009 ska den nya model-
len för primärvården vara igång i länet.len för primärvården vara igång i länet.len för primärvården vara igång i länet.len för primärvården vara igång i länet.    
 
- Fempartimajoriteten som tog över i landstinget efter valet 
2006 igångsatte ett arbete för att ge vårdcentralerna större själv-
ständighet. Vi ville också skapa möjligheter för fler vårdgivare, t 
ex personalägda företag, att verka inom länets primärvård, säger 
Lars-Olof Johansson, centerledamot i hälso-och sjukvårdsnämn-
den. 

 
- Vi vill gärna ha bred politisk uppslutning 
kring den nya modellen. Det är ett skäl till att 
vi gjort ett ”omtag” i arbetet. Ett annat skäl är 
att regeringen kommer med lagförslag kring 
”fritt val” i vården, vilket kan påverka förut-
sättningarna. Därför planeras nu sjösättningen 
till nästa år. 
Flera andra landsting arbetar med liknande 

lösningar och har kommit olika långt. Landstinget i Halland var 
först igång med sin vårdvalsmodell, Vårdval Halland.  

Istället för avdelning?Istället för avdelning?Istället för avdelning?Istället för avdelning?    
    
De nya stagarna ger utrymme för olika lokal initiativ: andra 
sätt att mötas, bilda ”nätverk” osv. Avdelningarna har blivit 
frivilliga. De avdelningar där man har verksamhet/möten ska 
naturligtvis finnas kvar och fortsätta att engagera sig så som 
man alltid gjort, men på de ställen där inte avdelningsverk-
samheten fungerat har man nu friheten att bilda nya 
”grupper”. Avdelningar och nätverk kan finnas sida vid sida i 
en krets.  
 
Där avdelningar lagts ner är det mycket viktigt att man får 
någonting istället så att man kan fortsätta att träffas och 
hålla kontakt! Skillnaden mot att ha en avdelning är att man 
inte behöver välja en styrelse, man behöver inte ha årsmöte 
med allt vad det innebär av revision, verksamhetsberättelse, 
årsrapporter och annan formalia. Det enda man behöver göra 
är att bilda en grupp/nätverk och utse en kontaktperson. Det-
ta meddelar man till kretsstyrelsen. Sedan sätter man igång 
och träffas… Man kallar ihop gruppen via brev, flygblad, tele-
fonkedja, mail… 
 
Ett nätverk kan vara en ”gammal CK-avdelning” som varje år 
arrangerar en krukväxtauktion, det kan vara ett villaområde 
där man samlas en gång varannan månad och tar upp olika 
tema. Det kan vara en grupp som varje termin läser en studie-
cirkel ihop. Det kan vara en grupp föräldrar som vill bevaka 
skolfrågorna. 
 
Ibland diskuterar man heta, dagsaktuella politiska frågor, 
ibland är man visionärer (Hur kan äldreomsorgen se ut i fram-
tiden? Hur får vi fler att flytta till vår kommun? Vad ska finnas 
med i områdets översiktsplan?), ibland ordnar man loppis, 
bakar ostkakor fixar till en dans eller en fest, bland säljer man 
lotter, ibland skriver man insändare eller ordnar en namnin-
samling…  
Men framförallt: man har roligt! ”Den som har roligast vinner” 

BoxholmBoxholmBoxholmBoxholm    Per-Åke Agnevik 0706-25 61 30 per-ake.agnevik@aries.vokby.se 

FinspångFinspångFinspångFinspång    Fredrik Blomberg 0702-77 53 59 fredrik.blomberg@tele2.se 

KindaKindaKindaKinda    Göran Olsson 0494-520 18 goran.olsson@mbox366.swipnet.se 

LinköpingLinköpingLinköpingLinköping    Johan Lundgren 0706-75 27 71 johan.lundgren@linkoping.se 

MjölbyMjölbyMjölbyMjölby    Anders Steen 0703-99 90 09 skrukeby.mjolby@wasadata.net 

MotalaMotalaMotalaMotala    Jan Arvidsson 0706-34 91 39 jan.arvidsson@e.lrf.se 

NorrköpingNorrköpingNorrköpingNorrköping    Britta Andersson 0705 79 48 54 britta.andersson@e.lrf.se 

SöderköpingSöderköpingSöderköpingSöderköping    Bengt O Johansson 0705-34 19 14 bengt.aby.johansson@telia.com 

VadstenaVadstenaVadstenaVadstena    Anders Agnemar 0705-47 73 33 anders.agnemar@telia.com 

ValdemarsvikValdemarsvikValdemarsvikValdemarsvik    Anders Carlsson 0703 83 38 83 anca1@tele2.se 

YdreYdreYdreYdre    Sven Inge Karlsson 0140-800 10 slogebo.gard@ydre.mail.telia.com 

ÅtvidabergÅtvidabergÅtvidabergÅtvidaberg    Nils Holmberg 013-571 13 herrsater@swipnet.se 

ÖdeshögÖdeshögÖdeshögÖdeshög    Jonny Ståhl 0733 80 05 94 jonny.heda@telia.com 

Bugga med CUF!Bugga med CUF!Bugga med CUF!Bugga med CUF!    
    

 
 
 
 
 
CUF ordnar grundkurs i bugg. CUF ordnar grundkurs i bugg. CUF ordnar grundkurs i bugg. CUF ordnar grundkurs i bugg.     

Erfarna dansare är välkomna precis som de 
helt gröna!  

Ett perfekt tillfälle, för både unga och gam-
la, att träffas och ha kul och utbyta erfaren-

heter. Datum kommer senare.  
 

Anmäl intresse till CUF:  
ellenor.svensson@centerpartiet.se 

0739-98 18 77 

Landstinget skyndar på Landstinget skyndar på Landstinget skyndar på Landstinget skyndar på     
övergång till miljöbilarövergång till miljöbilarövergång till miljöbilarövergång till miljöbilar    
    
Landstinget ska i fortsättningen välja miljöbilar i all verksam-Landstinget ska i fortsättningen välja miljöbilar i all verksam-Landstinget ska i fortsättningen välja miljöbilar i all verksam-Landstinget ska i fortsättningen välja miljöbilar i all verksam-
het om det inte finns uppenbara hinder för det. Den regeran-het om det inte finns uppenbara hinder för det. Den regeran-het om det inte finns uppenbara hinder för det. Den regeran-het om det inte finns uppenbara hinder för det. Den regeran-
de fempartialliansen i landstinget lägger nu fram förslag till de fempartialliansen i landstinget lägger nu fram förslag till de fempartialliansen i landstinget lägger nu fram förslag till de fempartialliansen i landstinget lägger nu fram förslag till 
beslut för att påskynda övergången till miljöbilar.beslut för att påskynda övergången till miljöbilar.beslut för att påskynda övergången till miljöbilar.beslut för att påskynda övergången till miljöbilar.    

 
- Vi släpar efter jämfört med målen som landstingsfullmäktige har 

fastställt. Därför har vi tagit initiativ till ett förtydligande beslut, 
säger centerpartiets gruppledare Sven Eric Nilsson som ansvarar för 
miljöfrågorna i landstingsstyrelsen.  
 
Landstingsfullmäktige har beslutat att alla transporter och resor 
för landstingets räkning ska utföras med miljöbilar senast 2012. För 
2008 är delmålet 60 procent, och enligt miljöredovisningen för 
2007 uppnås inte detta med nuvarande takt i miljöbilsanskaffning-
en.  
 
Landstingsmajoriteten vill också att landstinget ska bidra till en 
marknad i länet för det mest miljövänliga motorbränslet, biogas.  
 
- Därför föreslår vi en stark rekommendation att välja biogasbilar i 
de verksamheter som i huvudsak bedrivs på platser där tankställen 
finns för biogas.  
 
I en tredje punkt i majoritetens förslag fastslås att alla nya för-
månsbilar inom landstinget ska vara miljöbilar. Ärendet kommer 
upp för beslut i landstingsstyrelsen i slutet av maj. 

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet  
  
Först vill jag framföra mitt stora tack 
för det stöd vi i distriktsstyrelsen fått 
från alla er medlemmar under det 
gångna verksamhetsåret. Och tack för 
förtroendet jag fått att ytterligare ett 
år få förmånen att som ordförande 
leda centerpartiet i Östergötland.  
 

Det gångna året har präglats av arbetet med att utveckla 
centerpartiets organisation i enlighet med beslutet på stäm-
man i Kalmar. Mycket förändringsarbete återstår för att vi 
ska få ut full effekt av de möjligheter som kretsarnas ansvar 
för medlemsinformationen och medlemsvården ger. Om vi 
tillsammans jobbar med detta under 2008 kan vi ha en slag-
kraftig organisation som kan hjälpa oss att vinna valet 2010. 
 
Den viktigaste politiska frågan just nu är klimatfrågan. Här 
har vi med Andreas Carlgren som miljöminister ett unikt 
tillfälle att äntligen få fram våra viktiga miljöfrågor i debat-
ten. Vi måste i Östergötland följa upp Andreas arbete genom 
att nu driva på med klimatsmarta idéer i länet och i de olika 
kommunerna. Många goda exempel finns redan i kommuner 
där centerpartiet finns med och styr. Mjölby med Sten-Åke 
Andersson som ordförande i Energibolaget satsar nu stenhårt 
på vindkraft, i Anders Ljungs Kinda byggs träbränslebaserad 
fjärrvärme  och Sven Eric Nilsson ser till att landstinget nu 
går över till biobränsle i sina bilar, för att nu inte glömma 
att Göran Ekdal som ordförande i Östgötatrafiken fått ige-
nom ett beslut att alla bussar i hela Östergötland ska gå på 
biobränsle senast 2015. Här i Linköping försöker jag att job-
ba vidare med fjärrvärme, biogas, cykel- och kollektivtrafik, 
klimatsmart upphandling, informationskampanjer mm. Ja, 
detta är bara några exempel på hur centerpolitiken gör skill-
nad i miljö- och klimatpolitiken. 
 
Äldrefrågorna är ett område där jag tycker att vi centerpar-
tister måste vara tydliga och kräva bättre pensioner för de 
pensionärer som har de lägsta pensionerna idag. Jag anser 
att det är nödvändigt för vår trovärdighet att vi snarast ser 
till att regeringen ger en ordentlig höjning av grundpensio-
nerna.  
Med önskan om en bra sommar 
Gösta Gustavsson 
Distriktsordförande 

Gemensam distriktsstyrelse C och CKGemensam distriktsstyrelse C och CKGemensam distriktsstyrelse C och CKGemensam distriktsstyrelse C och CK    
 
På årets stämma valde ombuden en gemensam distriktsstyrel-
se för Centerpartiet och Centerkvinnorna. 
 
Till distriktsordförandedistriktsordförandedistriktsordförandedistriktsordförande valdes Gösta Gustavsson, Vikingstad. 
0705-40 19 32. gosta.gustavsson@linkoping.se. 
Till 1:e vice ordförande (tillika CK distriktsordförande) 1:e vice ordförande (tillika CK distriktsordförande) 1:e vice ordförande (tillika CK distriktsordförande) 1:e vice ordförande (tillika CK distriktsordförande) 
valdes Karin Jonsson, Vikbolandet. 073-205 42 60.  
karin.jonsson@centerpartiet.se 
Till 2:e vice ordförande 2:e vice ordförande 2:e vice ordförande 2:e vice ordförande valdes Staffan Danielsson, Banke-
kind. 0703-22 81 99. staffan.danielsson@riksdagen.se  
 
Övriga i styrelsen är:Övriga i styrelsen är:Övriga i styrelsen är:Övriga i styrelsen är:    
Britta Andersson, Vånga. 0705-79 48 54 
Anna Creutz, Finspång. 070-201 43 44 
Anders Ljung, Kisa. 070-559 43 26 
Birgitta Gunnarsson, Skänninge. 0708-45 45 17 
Johan Knutsson, Åtvidaberg. 070-309 09 69 
Christina Knutsson, Mjölby. 0708-19 84 98 
Göran Karlsson, Valdemarsvik. 0705-43 10 48 
Sara Larsson, Linköping. 0702-72 52 55 
Christoffer Rosendahl, Linköping. 0708-18 14 97 
Anna Landerholm, Linköping. 0730-40 72 06 

Följ Lena Eks arbete i Bryssel Följ Lena Eks arbete i Bryssel Följ Lena Eks arbete i Bryssel Följ Lena Eks arbete i Bryssel 
på hennes hemsida: www.lenaek.se 
 
Där skriver hon bl.a om att biobränslet 
är en del av lösningen för klimatet. 


