
Ett attraktivt Norrköping
att bo och leva i

Moderaterna i Norrköping



Vision
Moderaternas vision utgår från Norrköpingsbornas bästa och fokuserar på det som är 
viktigt för oss idag och i framtiden.

I Norrköping möts alla, boende och besökare, av god samhällsservice och varje 
skattekrona används effektivt utifrån tydliga politiska prioriteringar. 

Våra valda politiker arbetar för att uppnå en god   för varje skattekrona. Tillsammans 
med företag, föreningar och enskilda individer verkar vi för att Norrköping ska vara en 
attraktiv kommun att bo och leva i.

Norrköping är en plats där alla kan vara möjliggörare för det som leder människor 
framåt. Arbete och egen försörjning är en grundläggande förutsättning för ett fritt och 
självständigt liv. I Norrköping välkomnar vi alla företag och alla arbetstillfällen. 

Det är vi som bor i Norrköping som tillsammans skapar en attraktiv miljö att bo och 
leva i. Kommunen kan göra mycket för vårt Norrköping men det är vi medborgare som 
skapar framtidstro och en attraktiv stad.

Moderaterna sätter individens valfrihet framför kollektivet. Det är individens strävan 
efter en bättre vardag som leder till framtidstro, utveckling och trygghet. 

Moderaterna värnar om låga skatter och avgifter. Tillsammans investerar vi våra 
kommunala skattekronor i våra barns utbildning, ett socialt skyddsnät och omsorg 
om våra äldre. Men varje skattekrona ska prioriteras och användas ansvarsfullt. 

Lokalt valprogram för mandatperioden 2022-2026
Det du nu håller i din hand är vårt lokala valprogram med viktiga frågor som 
behöver lösas. Det handlar om ett ledarskap där varje invånare har inflytande 
genom förtroendevalda och där tjänstemannaorganisationen är lyhörd och arbetar 
på uppdrag av medborgarna. Det innebär också ett ledarskap där den kommunala 
ekonomin hanteras transparent och öppet.

Vårt lokala valprogram utgår från vår moderata ideologi, vårt idéprogram och 
medborgarnas vardagsproblem.

Kretsstyrelsen
 011-18 25 00



LEDNING OCH STYRNING
Hur skapas resurser till det som vi vill göra gemensamt?

Vad är det som gör att alla barn kan gå i skola, att det finns omsorg 
för de som behöver och att vägar som vi använder tillsammans är 
farbara? Det blir möjligt när människor betalar skatt. Och allting 
börjar hos företagen. Norrköping är ett resultat av många sekler av 
entreprenörskap.

Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär 
var tredje anställd i Sverige arbetar i ett småföretag. Det visar 
hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretag 
att växa, eftersom det är där den största potentialen finns för 
att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Norrköping till del. 
Med rätt insatser kan vi stärka det lokala företagsklimatet. Minska 
den kommunala konkurrensen, upphandla fler tjänster från lokala 
entreprenörer och uppgradera den kommunala servicen till företag. 
Det är moderat företagspolitik. Det visar att vi inte bara i ord, utan 
också i handling, är företagarnas och samhällsutvecklingens parti.

Vi har alla ett ansvar 

Ett ansvar för oss själva och vår framtid. Ett ansvar för våra 
medmänniskor och ett ansvar för vårt samhälle. Alla som bor i 
Norrköping har ett ansvar att försörja sig själva i så stor utsträckning 
som möjligt. Det är så vi skapar resurser till vår gemensamma välfärd. 
Ansvar innebär också att följa de lagar och regler som finns och på så 
sätt skapa ett tryggt Norrköping för alla.

Sänkt kommunalskatt som kan öka allas frihet

Skattemedel är en gemensam tillgång som ska hanteras ansvarsfullt så 
att du får valuta för dina skattepengar. Norrköpingsborna ska inte betala 
mer än nödvändigt i kommunalskatt. Egna pengar i plånboken ger frihet. 
Hög kommunalskatt slår alltid hårdast mot de som tjänar minst.

Vi tar ansvar för bra skolor, god omsorg om äldre och en ren och trygg 
stad när vi fördelar gemensamma skatteresurser. Fler som arbetar 
gör att vi på sikt kan sänka skatten och samtidigt värna vår 
gemensamma välfärd. 

Sophia Jarl
 072-583 69 66



UTBILDNING FÖR ATT ARBETA
Satsning på barn och unga som inte bor i utanförskapsområden
Nuläge: Idag är den grundläggande ersättningen per elev för låg. Det medför 
att skolor utan extra särskilda stöd missgynnas. Elever i områden som till 
exempel Lindö, Svärtinge, Vikbolandet och Åby har en betydligt lägre 
ersättning totalt än elever i till exempel Navestad och Hageby. 

Möjlighet: Vi ska fördela medlen rättvist så att alla skolor har en 
tillräckligt hög elevpeng för att möta upp elever i alla bostadsområden. 

Resursskolor för de elever som har det svårast
Nuläge: Idag förväntas alla skolor klara av alla elever. Det kan låta 
sympatiskt men det finns barn och ungdomar som behöver en 
annan miljö för att klara skolan. Det finns en tendens att barn med 
stora inlärningssvårigheter har fått det ännu svårare.

Möjlighet: Vi vill införa en eller flera resursskolor i Norrköping. Det 
ska vara en skola för de barn och ungdomar som har komplexa 
diagnoser.  

Högre löner för att locka behöriga lärare
Nuläge: Norrköpings kommun har för få behöriga lärare som undervisar 
på rätt stadie och i de ämnen som de är behöriga för. Läraren är den 
viktigaste resursen för att elever ska klara uppsatta mål. 

Möjlighet: Vi vill höja lärarnas löner. Norrköpings kommun behöver kunna 
konkurrera med grannkommuner. Vi behöver duktiga lärare för att höja 
elevresultaten och ge ungdomar en bra grund för arbete och fortsatt 
utbildning.

En arbetsmarknad för alla – alla företag är välkomna
Nuläge: Alltför många norrköpingsbor har inte ett arbete att gå till. 
Samtidigt finns det branscher som inte hittar arbetskraft med rätt 
kompetens. 

Möjlighet: Vi välkomnar alla företag till Norrköping och vi välkomnar 
alla idéer från medborgare som kan skapa arbetstillfällen. Kommunen 
har en viktig uppgift i att arbeta för att det finns kompetent personal när 
företag vill rekrytera. 

Krav på motprestation
Nuläge: Idag är det alltför många norrköpingsbor som under lång tid levt på bidrag. Det är 
dåligt för både individen och Norrköping som kommun. De behöver medverka i samhället 
och komma i arbete. 

Möjlighet: Vi vill införa ett strikt krav på motprestation för att få försörjningsstöd. Det kan 
handla om att utföra enklare arbetsuppgifter för att underlätta i vården, städa gator eller 
studera. 

Yrkesutbildningar ska leda till arbete
Nuläge: Idag finns det alltför många utbildningar som inte möter upp arbetsgivarnas behov. 
Det är skatteslöseri. Dessutom saknas det utbildningar inom bristyrken.

Möjlighet: Vi vill öka antalet utbildningar tillsammans med lokala arbetsgivare och vi ska se 
till att kommunen snabbt kan ställa om till att utbilda personal när det uppstår nya behov 
på arbetsmarknaden.

Simon Johansson
 072-593 50 92

BEREDSKAP 
Norrköpings självförsörjning av mat och bränsle ska säkras
Nuläge: Den gröna näringen är stor i Norrköping men potentialen 
är ännu större. Kommunen måste säkerställa att brukningsvärd 
jordbruksmark inte ianspråktags till annat utan att annan mark 
först utreds. Det är viktigt att säkra den alltmer påtagligt behövda 
självförsörjningsgraden av livsmedel och bränsle.

Möjlighet: Vi vill börja använda markkartering för att klassa 
mark som har högt värde för att producera mat och bränsle. 

Kommunen ska kunna upprätthålla nödvändiga 
funktioner vid en kris 
Nuläge: Norrköpings kommun saknar idag både material 
och krisplaner för att klara invånarnas behov i 30 dagar under 
en krissituation. Kommunen är exempelvis helt beroende av 
att elen fungerar och att handeln kan förse oss med livsmedel. 
Kommunen är helt beroende av andra aktörer för att klara en kris. 

Möjlighet: Vi vill skapa ett robust Norrköping som har tillgång till 
material, drivmedel, lokalproducerade livsmedel och omsorg när ett 
krisläge uppstår. 

Kommunala och civila insatser krävs för att klara en kris
Nuläge: När en kris uppstår har kommunen skyldighet att klara av att 
ha en fungerande omsorg, utbildning och service. Det är Norrköpings 
kommun inte rustad för. Planer och avtal för att klara en krissituation 
tillsammans med företagare och frivilliga saknas.

Möjlighet: Vi vill skapa en plan för att tillsammans med företag och 
frivilliga klara att upprätthålla kommunal service även i en krissituation. 

Ingrid Cassel
 070-725 61 49



OMSORG OCH SJUKVÅRD 
Fast läkarkontakt till alla äldre inom kommunens äldreomsorg

Nuläge: Under pandemin har det blivit uppenbart att äldre inom 
kommunens särskilda boenden och inom hemtjänsten behöver en 
betydligt mer strukturerad och välordnad medicinsk kompetens än 
vad som erbjuds idag. 

Möjlighet: Genom att utveckla både primärvården och stärka 
geriatriken på Vrinnevisjukhuset kan vi se till att de mest sjuka och 
sköra kan erbjudas en fast läkare och ett vårdteam som samordnar 
vården.

God vård och omsorg när du behöver det som bäst

Nuläge: Många som lever med en allvarlig sjukdom, som 
exempelvis cancer, tvingas ofta besöka akutmottagningen för att 
få hjälp med sin sjukdom. Unga cancerpatienter i livets slutskede 
måste ibland bo på äldreboenden om man inte kan få sin vård i 
hemmet eller på sjukhuset. 

Möjlighet: Vi vill utveckla snabbspår så att cancerpatienter 
enklare får hjälp utan att passera akutmottagningen. Vi vill satsa 
på att utveckla den palliativa kompetensen i hela vården och 
omsorgen samt utreda möjligheterna att inrätta ett Hospice för 
vård i livets slutskede.

Vård när du behöver – utan köer

Nuläge: Vårdcentralen är ofta den första kontakten med vården. 
Tyvärr upplever många medborgare att det fortfarande är krångligt 
och tidsödande att komma fram till sin vårdcentral. Allt för många 
får även vänta på att få träffa en läkare eller få sin operation och 
fastnar i långa vårdköer, så kan vi inte ha det.

Möjlighet: Vi vill satsa på vårdcentralerna genom att avsätta 
en större andel av hälso- och sjukvårdens resurser till just 
vårdcentralerna. Det möjliggör en utveckling där vårdcentralen, oavsett om man väljer ett 
digitalt eller fysiskt möte, blir tillgänglig på ett helt annat sätt än idag och därmed får vi en 
primärvård som blir ett effektivt nav inom hälso- och sjukvården.

Marie Morell
 070-316 98 00

En hemtjänst som levererar mer tid till äldre 

Nuläge: Den kommunala hemtjänsten utför inte all den tid som den 
äldre har blivit beviljad. Äldre och anhöriga upplever att personalen är 
stressad även fast biståndsbeslutet baseras på tillräckligt många 
timmar för att den dagliga omsorgen ska tillgodoses. 

Möjlighet: Vi ska ha ett hemtjänstsystem i Norrköping där vi 
kan följa upp personalens arbete och säkerställa att de äldre 
får 100 procent av biståndsbeslutet som omsorgen grundar 
sig på.

Varm mat till äldre från lokala entreprenörer 

Nuläge: Idag levereras kalla matlådor till äldre med 
biståndsbeslut. De äldre kan bara välja mat från en leverantör. 
Många äldre är samtidigt undernärda vilket påverkar deras 
hälsa och livskvalitet. 

Möjlighet: Vi vill införa ett valfrihetssystem där lokala 
restauranger och andra som lagar mat kan leverera varm och 
kall mat till kommunens äldre. Det skapar arbeten och ger de 
äldre ett brett utbud som kan höja livskvaliteten. 

Språkkrav i vård och omsorgen

Nuläge: Bristande språkkompetens är ett stort problem inom vård och 
omsorg. Det drabbar främst äldre inom äldreomsorg men även inom 
andra delar av vården möts medborgare av personal som inte pratar 
tillräckligt bra svenska. Det leder till risker för patienten eller den äldre. 
Det skapar också en ansträngd arbetssituation för svensktalande 
kollegor som förväntas ta ansvar för att kommunikationen ändå 
fungerar.

Möjlighet: Vi vill ställa krav på att personal inom vård och äldreomsorg 
ska behärska begriplig svenska. Alla anställda ska kunna prata så att 
andra kan förstå. Dessutom ska alla kunna skriva och formulera sig på 
svenska i den utsträckning som krävs för att värna patientsäkerheten.

Anders Magnusson
 070-486 17 05



ATTRAKTIV KOMMUN MED GOD 
SAMHÄLLSSERVICE 
Färre vägföreningar och mer för skattepengen 
i kommunens ytterområden
Nuläge: Vissa skattebetalare i Norrköping förväntas ta ansvar för 
drift och underhåll av vägar, lekplatser och cykelbanor, trots att de 
bor i stadsnära områden eller större tätorter. Kommun ett förlegat 
vägföreningssystem som är otidsenligt utifrån Norrköpings 
geografiska utveckling.

Möjlighet: Vi vill reformera det gamla vägföreningssystemet 
och införa ett system där det blir tydligt för medborgarna vilken 
kommunal infrastruktur som ska bekostas av skattekollektivet.

En hel och ren kommun 
Nuläge: Norrköpings innerstad präglas av skräp, klotter och 
oklippta gräsmattor. Det ger inget gott intryck av Norrköping 
varken för oss som bor här eller för besökare. 

Möjlighet: Vi ska prioritera pengar till tekniska nämnden för att 
upphandla mer skötsel och underhåll vilket blir allt viktigare för att 
skapa trivsamma boendemiljöer och för företagares möjlighet till 
affärer. 

Normen för antal parkeringsplatser i city ska förändras
Nuläge: Idag utgår allt planeringsarbete för stadsutveckling från 
att antalet bilar ska minska. Samtidigt ser vi en motsatt utveckling i 
medborgarens vardag. Elfordon har blivit ett realistiskt alternativ för allt 
fler och bilarna i city måste få en mer prioriterad plats.

Möjlighet: Vi vill stärka bilen och bilistens plats i Norrköping. Det ska 
finnas parkering för boende och besökande och det ska finnas ett 
vägsystem som minskar köer och krångel. 

Stärkt kollektivtrafik i ytterområden
Nuläge: Region Östergötland har under ett antal år försämrat 
kollektivtrafiken i flera ytterområden och på landsbygden. I Ljunga går 
bussen exempelvis förbi stället för igenom och Strandvägen i Krokek blir 
helt utan kollektivtrafik. Det försvårar avsevärt för gymnasieelever att ta sig till skolan och 
för grundskoleelever som vill välja friskolor i staden.

Möjlighet: Vi arbetar för att Region Östergötland ser till att kollektivtrafiken är en 
samhällsservice för arbete och studier även för de som bor på landsbygden. Större hänsyn 
ska tas till att kollektivtrafiken är en samhällsservice när man ändrar kollektivtrafiken.    

Fler etableringsmöjligheter för företag 

Nuläge: Idag råder det fortfarande en stor brist på detaljplanerad mark för att företag ska 
kunna utvecklas eller nyetableras. Bristen på industrimark är ett hinder för att utveckla den 
lokala arbetsmarknaden. 

Möjlighet: Vi ska ha byggklar verksamhetsmark i Norrköpings kommun. Det ska finnas en 
markgaranti för alla förfrågningar som leder till fler arbetstillfällen. 

Mer isyta ger möjlighet till rekreation och idrottande
Nuläge: Under många år har det förts fram att det finns för lite isyta i Norrköping. Det har 
drabbat föreningslivet hårt och även begränsat skolor, familjer och andra åksugna. I spåren 
av pandemin har intresset för olika friluftsaktiviteter ökat vilket gör att trycket på nuvarande 
isyta ökat ytterligare. En stor andel av den isyta som finns idag är väderberoende – det vill 

säga att det måste vara tillräckligt kallt under en längre tid för att det ska var ekonomiskt 
försvarbart att öppna anläggningen. 

Möjlighet: Vi vill öka tillgången till isyta genom att omvandla befintlig utomhusis vid 
Himmelstalundshallen till en arena som kan nyttjas året om. Där kan det bedrivas året runt-
aktiviteter både för boende och besökare.

Anna Sotkasiira Wik

 070-209 76 88

ETT TRYGGT NORRKÖPING DYGNET RUNT

Mer kamerabevakning ökar tryggheten på våra gator
Nuläge: Den otrygghet som idag präglar delar av Norrköping har sin 
grogrund i bland annat osäkra gator, torg och parker. De senaste åren 
har kamerabevakning allt oftare förts fram som en åtgärd som både 
hjälper till att lösa brott och förebygga kriminalitet. Lagstiftning gör 
kamerabevakning möjlig utan allt för stort intrång i den personliga 
integriteten. 

Möjlighet: Vi vill införa fler kameror i delar av Norrköping. Syftet är 
att säkerställa trygghet, beivra brott, klara upp brott och minska 
skadegörelse. 

Elever och personal ska kunna vara säkra i skolan 

Nuläge: Norrköpings skolor blir alltmer utsatta för det som 
händer i övriga samhället. Det förekommer droghandel på 
skolorna och obehöriga har lätt att ta sig in på olåsta skolor. Ett 
tuffare samhällsklimat ställer högre krav på en god säkerhet i 
Norrköpings skolor.

Möjlighet: Vi vill genomföra upprustningar av kommunens skolor så att 
de går att låsa dagtid för elevernas och personalens säkerhet. Genom 
ett fungerande skalskydd kan vi skapa förutsättningar att anpassa 
öppettider i skolorna. Det skapar också en möjlighet att stänga skolor 
vid särskilda förhållanden och i krissituationer.

Alla brott i skolan ska polisanmälas 

Nuläge: Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är skolan den vanligaste 
brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella kränkningar för 
elever i årskurs nio. Bland pojkar är stöld det vanligaste brottet 
men bland flickor handlar det om i huvudsak sexuella kränkningar. 
Skolan är elevernas och personalens arbetsplats och brott på en 
arbetsplats kan aldrig accepteras.

Möjlighet: Vi ska införa en regel att alla brottsliga handlingar i skolorna ska 
anmälas. Ungdomar och föräldrar ska kunna känna sig trygga med att skolan 
alltid agerar vid misstanke om brott.

Ronny Ståhling
 073-143 87 81



KULTUR 

Kulturinstitutionerna ska locka fler och öka sin 
självförsörjningsgrad
Nuläge: Norrköpingsborna delfinansierar kulturinstitutioner såsom 
konstmuseet, symfoniorkestern och Östgötateatern genom 
skatten. Kulturens betydelse för Norrköpings attraktionskraft 
och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och 
för en socialt hållbar utveckling är stor. Men det är samtidigt 
viktigt att uppdragen till institutionerna är glasklara så att våra 
skattepengar används på rätt sätt. 

Möjlighet: Vi vill förtydliga uppdragen till kulturinstitutionerna. 
Institutionernas främsta uppgift måste vara att vidga och öka 
deltagandet till de människor, framför allt barn och ungdomar, 
som sällan kommer i kontakt med kulturlivet. Samtidigt ställer vi 
krav på en ökad självfinansieringsgrad. På så sätt kan vi frigöra 
resurser till mer kultur för fler. 

Ett lokalt kulturråd som säkerställer användningen av 
skattepengar
Nuläge: Norrköpings kommun delar årligen ut skattemedel som olika 
typer av stipendier till kulturutövare. Detta görs för att uppmuntra 
den kunskap, kompetens och det engagemang som Norrköpings 
kulturliv står för. Det är viktigt att skattemedlen fördelas på ett 
professionellt sätt där det finns tydliga krav och tydliga mål för att få 
ta del av skattepengarna. 

Möjlighet: Vi vill skapa ett lokalt kulturråd med en grupp sakkunniga 
som är kopplade till ansökningar av olika stipendier eller bidrag 
för kultur. Rådets uppgift ska vara att göra kvalitetsbedömningar 
av ansökningar. Rådet ska bestå av sakkunniga från det lokala 
kulturlivet, näringslivet och förtroendevalda.

Roger Eklund-Åkesson
 072-593 50 93

LANDSBYGD
Kommunen behöver ökad kunskap om skogs- och 
jordbruket 
Nuläge: Dagens lantbruk är komplext. Mycket på grund av 
krångliga regelverk men också för att den tekniska utvecklingen 
och odlingstekniken går fort. Det blir nästan omöjligt för en 
enskild kommunal tjänsteman, som inte besitter särskild 
kunskap om lantbrukets komplexa frågor, att fatta relevanta 
beslut eller att bereda underlag som skall ligga till grund för 
politiska beslut.

Möjlighet: Vi vill inrätta en tjänst som handlägger, beslutar 
och bereder lantbruksfrågor till politiken.

Skolorna på landsbygden behöver sitt 
glesbygdstillägg
Nuläge: Norrköping har en väl utbyggd grundskole- och 
barnomsorgsverksamhet i hela kommunen. För några år sedan 
slopades dock glesbyggdstillägget. Färre barn i årskullarna, 
samma lönesättning som i innerstaden och problem att rekrytera 
deltidstjänster har gjort att barnen i glesbygdsskolorna inte alltid 
kan erbjudas en likvärdig utbildning som barnen inne i staden.

Möjlighet: Vi vill återinföra glesbygdstillägget för skolor på 
landsbygden så att skolorna kan rekrytera mer behörig personal 
men också så att barnen på landet kan få ta del av aktiviteter 
inne i staden. De ska kunna åka buss för att få samma utbud 
som elever i staden kan erbjudas. 

Människor ska kunna förverkliga boendedrömmar på 
landsbygden
Nuläge: Kommunen har riktat in sig starkt på att byggande 
på landsbygden ska hållas till de så kallade ”stråken”. Det 
är en åtgärd för att samla boenden nära varandra för att 
underlätta för kommunen att förlägga kommunal service 
till dessa stråk. Men den åtgärden gör det svårare att få 
bygglov utanför stråken. 

Möjlighet: Vi vill ha en kommun där var och en själv får bestämma var den 
ska bosätta sig. Markägare ska kunna stycka av och bebygga sin mark med stöd av 
äganderätten och kommunen ska då tillhandahålla god och ändamålsenlig service när det 
exempelvis gäller bygglovsprocesser på samma sätt som görs när mark exploateras inom 
stråk på landsbygden.

Per Helgesson
 070-627 95 30



1. Sophia Jarl, 44 år, oppositionsråd och lärare, Vikbolandet
2. Ingrid Cassel, 69 år, företagare, Kneippen
3. Simon Johansson, 29 år, oppositionsråd, Nordantill
4. Roger Eklund-Åkesson, 48 år, oppositionsråd, Nordantill
5. Anna Sotkasiira Wik, 52 år, projektledare och undersköterska, Lagerlunda
6. Olle Connman Ek, 21 år, studerande, Kneippen syd
7. Said Nison, 66 år, företagare, Hageby
8. Joanna Sjölander, 50 år, företagare, Kneippen
9. Christer Frey, 77 år, företagare, Eneby
10. Patrik Palm, 50 år, lärare, Pryssgården
11. Päivi Johansson, 71 år, civilingenjör, Lindö
12. Per Helgesson, 56 år, tjänsteman och lantbrukare, Vikbolandet
13. Stéphanie Jurzysta, 41 år, lärare, Gamla Staden
14. Filip Morell, 20 år, studerande, Gamla Staden
15. Pär Österlund, 44 år, kyrkoherde, Svärtinge
16. Carina Melefors, 58 år, elevassistent, Lindö
17. Anders Magnusson, 73 år, civilekonom, Skarphagen
18. Nedim Demir, 57 år, företagare, Lindö
19. Åke Bjerselius, 79 år, VD, Kättsätter
20. Anders H. Boqvist, 68 år, pensionär, Djurön

21. Lena Hernqvist, 66 år, gymnasielärare, Skarphagen
22. Charlize Ertas, 18 år, gymnasiestuderande, Åselstad
23. Inga-Lill Björklund, 51 år, rektor, Åby
24. Conny Passmark, 74 år, pensionär, Vikbolandet
25. Kerstin Nordenberg, 76 år, sjuksköterska, Skarphagen
26. Criss Hagfeldt, 76 år, beteendevetare, Lindö
27. Juris Irschs, 67 år, specialistläkare, Söderstaden
28. Hannes Sten, 21 år, restaurangbiträde, Kneippen
29. Eva-Britt Passmark, 78 år, pensionär, Vikbolandet
30. Marcus Fägerstrand, 62 år, företagare, Lindö
31. Christina Blomqvist, 76 år, företagare, Haga
32. Jeanette Södervall Thorn, 58 år, butikschef, Söderstaden
33. Sebastian Katsinas, 38 år, advokat, Öster
34. Fredrik Björkman, 58 år, fastighetsstrateg, Söderstaden
35. Jörgen Olofsson, 65 år, överläkare, Lindö
36. Björn Sandberg, 76 år, fd. VD, Kolmården
37. Ronny Ståhling, 58 år, skolsäkerhetschef, Kolmården
38. Johan Henriksson, 40 år, socialpedagog, Vilbergen
39. Lina Alm, 43 år, samhällsutvecklare, Gamla Staden
40. Bo-Göran Svensson, 66 år, flygkapten, Smedby
41. Patrik Wik, 52 år, fastighetsvärd, Lagerlunda
42. Thomas Wasteson, 66 år, advokat, Kolmården
43. Mårten Jarl, 45 år, företagare och civilingenjör, Vikbolandet
44. Hans Teinmark, 72 år, fastighetsmäklare, Lindö
45. Krister Jansson, 71 år, pensionär, Vikbolandet
46. Magnus Sjöberg, 61 år, servicedirektör, Smedby
47. Elisabet Nison, 61 år, hemspråkslärare, Hageby
48. Dan Nordenberg, 74 år, gymnasielärare, Skarphagen
49. Goran Panic, 36 år, teknikchef, Nordantill
50. Stefan Falkhäll, 55 år, hallchef, Vilbergen
51. Gunilla Boqvist, 66 år, pensionär, Djurön
52. Rolf Asplund, 78 år, företagare, Kneippen
53. Lennart Stenberg, 82 år, pensionär, Vidablick
54. Julieta Avetisyan, 40 år, entreprenör, Klockaretorpet
55. Leif Tollin, 71 år, pensionär, Kneippen
56. Fame Demir, 55 år, fastighetsförvaltare, Lindö
57. Torbjörn Fägersten, 50 år, processtekniker, Kolmården
58. Johan Rutfors, 34 år, inköpskvalitetschef, Svärtinge
59. Lars Nilsson, 59 år, flygkapten, Smedby
60. Gustav Fredriksson, 25 år, national bid manager, Gamla Staden
61. Tommy Gustafsson, 74 år, pensionär, Smedby
62. Jörgen Johansson, 63 år, företagare, Vikbolandet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
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BLI MEDLEM!
Vi behöver alltid bli fler för att få större genomslag för våra idéer.

Besök  https://moderaterna.se/engagera-dig/ för att läsa om 
hur du blir medlem, eller ring Moderaterna i Östergötlands 

förbundsexpedition på 013 31 50 45 för att få ett 
inbetalningskort hemskickat till brevlådan.

KONTAKTA MODERATERNA I NORRKÖPING

011-18 25 00

norrkoping@moderaterna.se

www.norrkopingsmoderaterna.se


