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Nu startar vår populära frågetäv-
ling ”Vi Vet Vad” ”Vi Vet Vad” ”Vi Vet Vad” ”Vi Vet Vad” igen! Tävlingen 
är för alla kvinnor i våra C o CK 
avdelningar. I etapp 1 tävlar alla 
enskilt, de tre bästa i varje avdel-
ning bildar ett lag som går vidare 
till etapp två och de bästa lagen 
går till en distriktsfinal – frågorna 
är allt från historia till aktuella 
händelser. Har ni inte beställt 
något tävlingsmaterial ännu så 
kontakta distriktet (Kim) direkt så 
skickar vi ut frågorna.  
 
Som ni kanske har uppmärksam-
mat så anordnar vi centerkvinnor i 
Östergötland en lördagsträff den lördagsträff den lördagsträff den lördagsträff den 
10 november 10 november 10 november 10 november i Linköping. 
Skådespelerskan och numera också 
riksdagskvinnan Solveig Tern-Solveig Tern-Solveig Tern-Solveig Tern-
ström ström ström ström kommer till oss för att 
samtala under temat ”Vågar vi bli 
gamla”. Solveig är väldigt engage-
rad i äldrefrågor och här har alla 
nu möjlighet att få träffa henne, 
föra fram synpunkter och dricka 
kaffe i trevligt CK-sällskap!  Packa 
ihop er i bilar och ta en tur till 
Linköping den här dagen, det blir 
säkert trevligt! 
 
Karin Jonsson 
Distriktsordförande CK 
011-15 11 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ombud från Östergötland: Anders Ljung, Katarina Karlberg, Jan Arvidsson, Britta Andersson, Britt-Marie Gustafsson, 
Muharrem Demirok, Sara Larsson, Johan Knutsson, Lars-Olof Johansson, Per-Åke Agnevik, Gösta Gustavsson. 

Lena Ek är redaktör för boken ”Open Europe” som ges ut nu i höst. Lena Ek är redaktör för boken ”Open Europe” som ges ut nu i höst. Lena Ek är redaktör för boken ”Open Europe” som ges ut nu i höst. Lena Ek är redaktör för boken ”Open Europe” som ges ut nu i höst.     
-Jag har länge haft en önskan om att kunna bidra med en bred bild över hur Europas liberaler ser på framtiden 
säger Lena. Många ödesfrågor t.ex. energi-, klimat- och miljöfrågorna måste lösas inom det europeiska samarbe-
tet. Boken tar också upp Europas utrikespolitik, arbetskraftsbrist och många andra intressanta ämnen.  Du kan 
beställa boken via Centerpartiet för 100 kr.  
Lenas hemsida: www.lenaek.se 

 

Centerpartiets förbundsstämma Centerpartiets förbundsstämma Centerpartiets förbundsstämma Centerpartiets förbundsstämma     
gick av stapeln i Kalmar 30 augusti till 2 sep-
tember. Östgötacentern fanns på plats med 10 
ombud samt våra representanter från riksdag, 
Eu-parlament och partistyrelse. Våra ombud var 
väl förberedda och deltog aktivt såväl i kom-
mittéarbetet och i talarstolen under stämman.  
 
Vi lyckades också påverka partiets politik i ett 
antal frågor såsom: mer pengar till infrastruk-
tur, ökat skydd för jordbruksmark och ökat 
engagemang i regionutvecklingsfrågorna.  
 
Det nya systemet att alla skulle delta i kommit-
téarbetet under en hel dag, gjorde att vi vanli-
ga ombud fick mycket större inflytande i för-
hållande till partistyrelse och riksdagsgrupp än 
vi haft tidigare. Detta gav centerstämman en 
tydlig decentraliseringsprofil. Talet om med-
lemmarnas underifrånperspektiv var inte bara 
ledningens tomma ord utan var i hög grad 
verklighet. Partiledningen deltog själva spar-
samt i debatten, utan lyssnade på vad ombu-

den från olika delar av landet tyckte. Debatten 
dominerades av de traditionella centerfästena 
som t ex Småland, Halland, Västra Götaland, 
Dalarna och Norrland, men vi Östgötar drog ock-
så vårt strå till stacken. Storstadsombuden från 
Stockholm, Göteborg och Malmö hade en mindre 
framträdande roll än på länge. Visst vill vi i cen-
terpartiet skapa bra förutsättningar för männi-
skor att bo och leva också i storstadsområdena, 
men vår tydliga landsbygdsförankring gick knap-
past att missa för den som deltog i årets parti-
stämma. Det var också påfallande många yngre 
duktiga ombud, inte minst kvinnor, som deltog i 
debatten och det bådar gott för tillväxten i par-
tiet. 
Den tydligaste skillnaden mot andra partiers 
stämmor är nog ändå den aktiva ideologiska 
debatten och de olika beslutens fasta förankring 
i denna debatt. Centerpartiets lokala förankring i 
hela landet och vår levande ideologiska debatt är 
en garanti för att vi ska kunna driva frågorna om 
en levande landsbygd vidare.  
Gösta Gustavsson 



”Stureplanscentern””Stureplanscentern””Stureplanscentern””Stureplanscentern”    
har under den senaste tiden blivit ett allmänt begrepp. Hos många väck-
er säkert ordet Stureplan en massa bilder. Snobbar som leker med pap-
pas pengar. Unga killar som sprutar champagne på varandra. Kändisfes-
ter och krogröj. Men dessa bilder är inget annat än fördomar. Och nu 
har denna plats, av alla platser i Sverige, blivit ett starkt centerfäste. 
Hur gick det till? 
 
Svaret är ganska enkelt. Centerpartiet står för en tydlig politik som 
lockar många nyfikna och förändringsbenägna människor. Även personer 
med hemvist på Stureplan bryr sig om ett öppet landskap. Även Inner-
stadsbor engagerar sig i miljöfrågor och växthuseffekt. De brinner till 
och med för den politik som vi har för en levande landsbygd. Och varför 
skulle de inte göra det? Många av dem har sin bakgrund på landsbygden 
och alla vet att det inte går att ha en politik för storstaden och en för 
övriga Sverige. Inte om vi vill att Sverige ska lyckas. 
 
Många kommer att framhålla Stureplanscentern som ett starkt inflytan-
de på partiets politik. Men kom då ihåg att de 
som säger det här är de som inte gynnas av ett 
starkt Centerparti. Istället för att lyssna på 
denna socialdemokratiska propaganda så bör vi 
istället vara stolta över att vår politik och vårt 
parti är så starkt att det lockar väljare i hela 
Sverige. Från Vikbolandet till Stureplan. Och 
kom ihåg att när Centerpartiet var som störst 
då hade vi också många väljare vid Stureplan. 
 
Muharrem Demirok 0737-78 81 02 
Partistyrelsen 

Aktuellt inom Regionförbundet ÖstsamAktuellt inom Regionförbundet ÖstsamAktuellt inom Regionförbundet ÖstsamAktuellt inom Regionförbundet Östsam    
 
RegionfråganRegionfråganRegionfråganRegionfrågan – som Centerpartiet i länet 
hade en träff om 1 mars - har nu diskuterats 
i kommunerna, landstinget och Östsam. 
Klart är att det råder stor enighet i länet om 
fördelarna med att bilda en ny större region 
enligt ansvarsutredningens förslag. Nu gäl-
ler det att vi i vår vardag är ödmjuka i de 
kommande diskussionerna med våra grannar 
så att vi inte blir på den ”överblivna” kar-
tan.  
Statens samordnare Jan-Åke Björklund kom-
mer att besöka vår region på begäran av Landstinget och Östsam för 
att se vilka möjlighet som finns för en större region i framtiden. En 
första träff skedde 9 oktober. 
 
På miljöområdetmiljöområdetmiljöområdetmiljöområdet har det varit en stor aktivitet. På begäran av kom-
munerna har ett förberedelsearbete för ett energikontor pågått under 
några år. Efter att de flesta medlemmarna var positiva i sina remissvar 
under våren så har arbetet fortsatt. Ett antal träffar med representan-
ter för kommuner, landstinget, länsstyrelsen och 30 aktörer inom 
branschen har nu resulterat i en ansökan till EU om stöd till ett regi-
onalt energikontor. Detta ska bl a samordna de kommunala energiråd-
givarna, vara kontaktpunkt gentemot EU och driva projekt som är 
viktiga för utvecklingen av Östergötland.  
 
En viktig miljöfråga är ju vår infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktur. Här har vi arbetat inten-
sivt med att få regeringen att inse att järnvägssatsningar och förbätt-
rade vägar ger förutsättningar för dels en bättre miljö och en bättre 
regional utveckling. Flera av våra satsningar visar också att de är vikti-
ga för hela landets utveckling, t ex Ostlänken som sedan ska fortsätta 
till Göteborg via Götalandsbanan.  
Redan nu har statens hamnutredare pekat ut Norrköpings hamn som 
en av de tio hamnar där staten ska satsa pengar på vägar och järnvägar 
för att säkra förbindelserna till och från dem. Det gäller att vi fortsät-
ter arbetet på flera fronter för att få vår regering att inse vikten av 
bättre vägar och järnvägar i hela landet och att inte det finmaskiga 
vägnätet tillsammans med de enskilda vägarna glöms bort.  
 
Östsam stödjer flera projekt där olika organisationer, kommuner, före-
ningar m fl bidrar till att utveckla näringslivet, utbildning, kultur utveckla näringslivet, utbildning, kultur utveckla näringslivet, utbildning, kultur utveckla näringslivet, utbildning, kultur 
och integration i hela länetoch integration i hela länetoch integration i hela länetoch integration i hela länet. Nu finns det också ett antal olika verk-
tyg genom EU som landsbygdsstödet, Mål 2, Interreg, Leader m fl. 
 
Budgetarbetet pågår nu och som redan aviserats kommer det att bli en 
minskning av bidraget till Östergötlands bildningsförbund och det 
pågår också en översyn av dess verksamhet. Kanske Östsams bidrag i 
framtiden ska gå direkt till studieförbunden utan någon mellanhand?  
En fråga som diskuteras livligt är hur utbildningssystemet i Östergöt-
land kan bli effektivare så att näringslivet ges större möjligheter att få 
utbildad arbetskraft. Här pågår ett arbete inom området Lärande och 
arbetsmarknad. Detta kommer säkert att medföra förnyade diskussio-
ner om hur bl a Komvux-verksamheten är organiserad, men också vilka 
resurser som företag och staten har för utbildning och att dessa till-
sammans används så effektivt som möjligt. Idag kanske det är för 
mycket värnande om den egna produktionen istället för att se till med-
borgarnas och företagens behov. 
Du som är förtroendevald inom kommun och landsting - utnyttja Öst-
sam och dess resurser både på kansliet men också genom de projekt 
som drivs eftersom det är er medlemsorganisation för utveckling av 
hela Östergötland! 
Michael Cornell 070-6001974 
1:e vice styrelseordförande 

Tåg på Tjustbanan!Tåg på Tjustbanan!Tåg på Tjustbanan!Tåg på Tjustbanan!    
 
Vid ett extra sammanträde med lands-
tingsstyrelsen 26/9 fick s- och v-
ledamöterna majoritet för att riva upp 
beslutet om inköp av nya tåg till Tjust-
banan (Linköping-Västervik).  Nedlagda 
röster från Vrinnevilistan samt modera-
terna Anders Senestad och Bengt Anzén 
orsakade denna omsvängning. 
    
-Jag beklagar djupt beslutet att ensidigt 
riva upp tidigare beslut att tillsammans 
med landstinget i Kalmar län beställa nya tåg till banan, säger Sven Eric 
Nilsson.  
 
-Samma dag hade vi i stor enighet i fullmäktige bejakat tanken på en ny 
större region, och vi beslutade också att ta upp diskussioner med våra 
grannar i detta syfte. Så en timme senare får socialdemokraterna igenom 
sitt krav att tågbeslutet ska skjutas upp tills banverket har utlovat en 
upprustning av banan. Det är sannerligen ingen bra öppning på region-
diskussionen med Kalmar län, där man enigt står bakom beslutet att 
köpa tåg. Det här innebär väl dessutom att det bli svårare att förmå 
statsmakterna att lägga investeringspengar på banan.  
 

Vill du få landstingsmajoritetens nyhetsbrev ”insyn” Vill du få landstingsmajoritetens nyhetsbrev ”insyn” Vill du få landstingsmajoritetens nyhetsbrev ”insyn” Vill du få landstingsmajoritetens nyhetsbrev ”insyn” 
som esom esom esom e----post? Hör av dig till post? Hör av dig till post? Hör av dig till post? Hör av dig till veine.edman@lio.seveine.edman@lio.seveine.edman@lio.seveine.edman@lio.se, så kom-, så kom-, så kom-, så kom-
mer du med på sändlistan. Nyhetsbrevet kommer 7mer du med på sändlistan. Nyhetsbrevet kommer 7mer du med på sändlistan. Nyhetsbrevet kommer 7mer du med på sändlistan. Nyhetsbrevet kommer 7----8 8 8 8 
gånger per år och sprids endast via egånger per år och sprids endast via egånger per år och sprids endast via egånger per år och sprids endast via e----post.post.post.post.    



 Centerpartiet tar ansvar för en levande landsbygd.Centerpartiet tar ansvar för en levande landsbygd.Centerpartiet tar ansvar för en levande landsbygd.Centerpartiet tar ansvar för en levande landsbygd.    
 
Centerpartiets roll som landsbygdens parti har tydliggjorts 
sedan vi kom i regeringsställning. Jag ska här ge några tydli-
ga exempel på detta: 
 
1. Den nyss framlagda stadsbudge-
ten innehåller ett paket av åtgärder 
för att stärka konkurrenskraften för 
de gröna näringarna. Totalt handlar 
det om 235 miljoner kronor per år. Det-
ta kommer att sänka kostnaderna för 
svenskt jordbruk. Exempel på åtgärder 
är återbetalning av energiskatter på 
diesel- och eldningsoljor och borttagna 
kontrollavgifter på en lång rad områ-
den. Statligt övertagande av djurskyddskontrollen ska dessutom 
ge bättre förutsättningar för likvärdiga villkor i hela landet och 
ökad rättssäkerhet. För t ex en mjölkgård med 75 kor beräknas 
förslagen förbättra ekonomin med drygt 5000 kr per år. 
 
2. Centerpartiet har via jordbruksminister Eskil Erlandsson 
tillförsäkrat den Svenska landsbygden ca 5000 miljoner 
kronor per år fram till 2013. Detta stöd ska möjliggöra en god 
utveckling av jordbruk, miljö och nya företag och jobb på Sveriges 
landsbygd. Genom att en del av detta stöd ska användas som 
Leadermedel, kommer användningen att styras av boende inom de 
olika områdena. Här finns möjlighet att lokalt ta ansvar för den 
egna bygdens utveckling. Helt enligt centerpartiets grundläggan-
de decentraliseringstankar. Lokala idéer om verksamheter som 
utvecklar den egna orten kan härigenom få näring och bidra till en 
levande landsbygd. 
 
3. Klimatproblemen som nu medför att vi måste få ner fos-
silbränsleanvändningen nu ger stora möjligheter till utveck-
ling och nya jobb spridda över hela vår landsbygd. Jordens 
och skogens betydelse för nya företag och jobb kan inte nog beto-
nas. Produktion av pellets, flis, etanol, biogas och biodiesel med 
råvaror från skog och mark har bara börjat. Här har vi som bor på 
landsbygden stora möjligheter att vara med och utveckla våra 
bygder. Visst kan det kännas hårt att de fossila bränslena blir allt 
dyrare, men samtidigt blir ju förutsättningarna för den lokala 
energiproduktionen så mycket konkurrenskraftigare. Och för de 
som är beroende av sin bil för resor till sitt arbete har centerparti-
et samtidigt sett till att bilavdragen höjs för att kompensera det-
ta. 
 
Åsa Torstensson har i sin del av budgeten lovat nya pengar till det 
eftersatta underhållet på väg och järnväg. Järnvägsunderhållet 
ökar med 15 % och vägunderhållet med 10 %. Men den största 
ökningen avser bidragen till enskilda vägar som nu höjs med 18 % 
till 831 mkr. En rekordstor ökning till det småskaliga vägnätet på 
landsbygden. Dessutom finns 75 mkr per år för fortsatt bredbands-
utbyggnad så att också vi på landsbygden ska få tillgång till bra 
bredband. 
 
Gösta Gustavsson 
Distriktsordförande för centerpartiet 
gosta.gustavsson@centerpartiet.se  070-5401932 

Centerpartiet i slagläge! Centerpartiet i slagläge! Centerpartiet i slagläge! Centerpartiet i slagläge!  
Höstupptakten i riksdagen har varit intensiv på olika sätt; en offensiv 
statsbudget, turbulens på försvarsområdet och just nu final för en del 
motioner, varav några med Linköpingsanknytning.  
 
Om jag börjar i omvänd ordning så nämner jag en del socknar från min 
hembygd i motionen som vill att bygglov ska kunna beviljas även om det 
finns lite flygbuller eller djurstallar i närheten, men att dessa verksamhe-
ter då ges servitutsrätt i fastighetsregistret. Dvs att man ska kunna få 
bygga men sedan inte kräva att störningarna tas bort. Jag tycker också 
att äldre ska få en vidgad rätt till gemensamt äldreboende på ålderns 
höst, och att den känsliga frågan om rätt till dödshjälp vid svåra plågor 
och egen vilja ska utredas. Läs lite mer på min blog eller sök på mitt namn 
på riksdagens hemsida www.riksdagen.se  
 
Moderaterna har på försvarsområdet överraskat med att efter tidigare ha 
förespråkat flera miljarder mer till försvaret nu istället vilja minska ansla-
get med 3-4 miljarder. Det är ju också ovanligt med två f.d vapenvägrare 
på finans- och försvarsministerposterna, men det ska säkert gå bra. Cen-
terpartiets linje på försvarsområdet är sans och måtta, och det känns 
mycket bra att satsningen på att bygga om 31 Jas Gripen plan nu är beslu-
tad, något som jag lagt en hel del kraft på.  
 
Regerings- och riksdagssamarbetet fungerar riktigt bra, och det är bra att 
vi tar alla tuffa beslut direkt. Opinionen dalar eftersom vi minskar lite på 
en del ersättningar, men våra skyddssystem är fortfarande i världsklass 
och vår samlade politik ger allt bättre resultat för Sveriges utveckling och 
ekonomi, vilket i grunden avgör framtidens pensioner och sociala trygg-
hetssystem. Nu har vi tre år på oss att visa resultat, 
och mot slutet även göra en del förbättringar t ex 
för pensionärerna, och jag är optimist inför valet!  
 
Centerpartiets stämma var stark och samlad, vi 
ligger i slagläge.  
 
Staffan Danielsson 08-786 44 37 
Riksdagsman för Centerpartiet   
http://staffandanielsson.blogspot.com 

Stora underskott måste rättas tillStora underskott måste rättas tillStora underskott måste rättas tillStora underskott måste rättas till 
Från landstinget har i höst rapporterats om stora underskott i den öst-
götska vården – 137 miljoner minus i en sjukvårdsbudget på dryga 7 mil-
jarder kronor. 
 
I delar av sjukhusvården har det varit underskott i flera år, de har tyvärr 
inte hejdats utan nu blivit värre, säger Sven Eric Nilsson (c), vice ordfö-
rande i landstingsstyrelsen. Underskotten har hittills vägts upp av över-
skott i landstingets finansförvaltning. Men de finansiella intäkterna är 
osäkra, de kan vi inte förlita oss på. 
 
Landstingets fempartimajoritet (m, c, kd, fp och Vrinnevilistan) har be-
gärt att centrumcheferna redovisar hur de fortast möjligt kan få sin eko-
nomi i balans.  
 
Vi anser att ansvaret för verksamheten i första hand ska ligga i just verk-
samheten, säger Sven Eric Nilsson. Politiska beslut om stora förändringar 
tar vi inte till i första taget. Vi vill inte göra om misstaget som s, v och 
mp gjorde hösten 2003, då beslut drevs igenom om illa genomtänkta så 
kallade strukturförändringar.  
 
I första hand måste det bli fråga om att förbättra rutiner och arbetssätt, 
så att det blir bättre patientflöden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Returadress: Centerpartiet Östergötland, Mörnersgatan 5, 582 25 Linköping 

Kalendarium 
Okt-nov   
Utbildningar för valberedningsordförande 
 
10 nov  
Nyheter inom miljöteknik och klimatforskningNyheter inom miljöteknik och klimatforskningNyheter inom miljöteknik och klimatforskningNyheter inom miljöteknik och klimatforskning    
Utbildningsdag lördag 10 nov i Linköping. 
Medverkande bl.a. Björn-Ola Linnér, centrum för klimatpolitisk forskning, Stig 
Holm, Tekniska Verken. 
Pris 100 kr (kaffe och lunch ingår). Anmälan nu! (1 nov) 
Hela programmet finns på www.centerpartiet.se/ostergotland 
 
10 nov  
Vågar vi bli gamla?Vågar vi bli gamla?Vågar vi bli gamla?Vågar vi bli gamla?    

CK bjuder in till ett samtal kring äldrevården 
med riksdagsledamot Solveig Ternström.  
Musikunderhållning, information om  
”Eget Val”, fika. 
 
Lördag 10 nov kl 13.00 på Missionskyrkan, 
Drottninggatan 22, Linköping. 

 
 
16161616----17 nov  17 nov  17 nov  17 nov  (från fredag lunch till lördag em)        
Höstseminarium SätravallenHöstseminarium SätravallenHöstseminarium SätravallenHöstseminarium Sätravallen    
Ur programmet: Hur får vi fler företagare i Östergötland?, Heta frågor i riksdagen, 
landstinget, Östsam och kommunerna, EU-pengar för utveckling i hela Östergötland, 
senaste nytt från Bryssel m.m. Ring distriktsexeditionen för mera info. 
Anmälan till expen senast 12 nov. Kursavgift 250 kr/dag inkl måltider, exkl boende. 

 
Datum för distriktsstyrelse, landstingsgrupp, kommunalasektion, kommunsamråd m.m. 
finns på hemsidan. 
Kursavgifter: kolla med din kretsstyrelse om det finns utbildningspengar som de kan 
bidra med. 

Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ Medlemsinitiativ     
---- vad är det för något? vad är det för något? vad är det för något? vad är det för något?    

 
Centerpartiet har fått nya stadgar och det berör dig 
som medlem på flera sätt. Här är några exempel: 
 
Alla medlemmar har rösträtt på kretsmötet/
kretsstämma. Även medlemmar i CK, CUF och Center-
studenter.  
 
Avdelningar blir frivilliga organisationsled. Man kan 
bilda nätverk eller intressegrupper/klubbar också. 
Man är medlem i kretsen – men kan också vara med i 
en avdelning om man vill och om den finns kvar. 
 
Medlemsavgiften kommer att tas upp centralt vilket 
innebär att medlemskort kommer att skickas ut från 
riksorganisationen från och med 2009 – om inte avd/
krets bestämmer på något annat sätt. Hela medlems-
avgiften tillfaller kretsen som beslutar hur pengarna 
ska användas. 
 
Kretsarna får ett större ansvar att jobba med politi-
ken och att ge medlemmarna möjlighet att vara med 
och utforma politiken både på lokal, regional, riks 
och EU-nivå. Kretsen får tydligare ansvar för med-
lemsvård, introduktion av nya medlemmar samt ut-
bildning. 
 
Ett nytt sätt till snabbare påverkan: medlemsinitia-
tiv. Ska lämnas skriftligt till ordf i fullmäktige-, lands-
tings- eller riksdagsgruppen. Om det gäller organisa-
toriska frågor kan det även lämnas till krets-, di-
strikts- eller partistyrelse. Medlemsinitiativet ska 
besvaras inom en månad. Det ska även redovisas i 
efterhand vilka medlemsinitiativ som kommit in. 
Möjligheten att skriva motioner finns fortfarande 
kvar. 
 
Vi hoppas att förnyelsen av organisationen ska ge 
inspiration att arbeta på ett spännande och kreativt 
sätt. Att nya medlemmar finner glädje och lust i att 
kunna påverka politiken och att gamla medlemmar 
blir inspirerade att fortsätta att bidra med sina idéer 
och sitt kunnande. Var med och diskutera hur du Var med och diskutera hur du Var med och diskutera hur du Var med och diskutera hur du 
vill arbeta med Centerpartiet!  vill arbeta med Centerpartiet!  vill arbeta med Centerpartiet!  vill arbeta med Centerpartiet!  Avdelnings- och 
kretsårsmötena i jan och feb kommer att vara viktiga. 
Kanske kommer du som medlem även att bjudas in 
till andra möten innan dess för att diskutera framti-
dens organisation i din avd/krets. (Folkrörelse 2.0). 
Stadgar och arbetsordning i sin helhet finns på in-
ternwebben – eller så kontaktar du expeditionen så 
skickar vi dem. 

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 carina.gunnarsson@centerpartiet.se  


