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VALRÖRELSE
Vänner!
Valstugan har öppnat, affischeringen är klar, eller det går alltid att göra mer! Valspurten började
mycket trevligt med en kick-off hos Familjen Lanner – stort tack och tack för en mycket fint
smyckad ”lokal”!

Valstugan ska bemannas. Vi är så många, och så många fler än våra kamrater i andra

partier, och är det någon valstuga som ska ha bemanning är dedt vår. Gör Ditt yttersta för att
delta i valrörelsen. Ta kontakt med Anneli Widen: anneli.widen@gmail.com

Här följer lite bra-att-ha-info:
Rösta bort Löfven
Vi moderater kommer aldrig medverka till att Socialdemokraterna fortsätter styra Sverige
efter valet. Vi vill inte ha en mandatperiod till som denna, därför har vi gemensamt med
Alliansen gett besked att vi kommer att rösta emot Stefan Löfven i den obligatoriska
statsministeromröstningen efter valet.
Miljöpolitik
Bifogar en länk nedan om vår miljö- och klimatpolitik. Det är från det tillfälle när Ulf
Kristersson och Maria Malmer Stenergard presenterade Moderaternas uppdaterade miljö- och
klimatpolitik. Längst ner på sidan finns en länk till rapporten "Klimatpolitik för hoppfulla",
där en sjuttiotal förslag finns med.
https://moderaterna.se/klimatpolitik-hoppfulla

Allianssamarbete:
Allianspartierna kommer att presentera en gemensam reformagenda (länkar till
bakgrundsartikel om detta nedan). Utöver detta kommer varje parti att presentera ett
valmanifest.
Alliansen är idag det enda kända regeringsalternativet med gemensam politik. Vi är inte
överens om allt men om väldigt mycket.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet går till val som enskilda partier och ingen
vet gemensam politik som kan komma ut av detta vid en regeringsbildning, apropå att köpa
den beryktade grisen i säcken. Sverigedemokraterna har ingen konstellation att samarbeta
med. https://moderaterna.se/alliansen-sa-ska-vi-snabbt-komma-igang-med-reformer
Samarbete med SD
Nedanstående är vad som gäller om samarbete med Sverigedemokraterna. ”Moderaternas
besked ligger fast. Vi kommer inte samarbeta eller förhandla med SD. Vårt mål är att bilda en
alliansregering som löser integrationen, kortar vårdköerna och återupprättar lag och ordning.”
Läs gärna hela inlägget på Tobias Billströms Facebook-sida.
https://www.facebook.com/tobiasbillstromgruppledare/photos/a.425906467853526.10737418
29.423766394734200/523268358117336/?type=3&theater
Pensionsåldern
Det finns inget förslag om att tvinga någon att jobba till han eller hon är 70 år.
Pensionsgruppen, som består av sex partier i riksdagen, har en överenskommelse om att
successivt höja åldersgränsen för när det ska vara möjligt att ta ut pension. Detta eftersom vi
lever längre. Första höjningen träder i kraft år 2020. Då höjs lägsta ålder för att allmän
pension från 61 till 62 år. År 2026 är förändringarna med åldersgränser genomförd fullt ut.
Reformen innebär också att den som vill, kan och orkar har rätt att vara kvar på
arbetsmarknaden till 69 års ålder (67 år idag). Detta är genomfört fullt ut år 2023. Bifogar en
länk nedan till en debattartikel om överenskommelsen i Pensionsgruppen.
https://moderaterna.se/blockoverskridande-overenskommelse-langsiktigt-hojda-och-tryggapensioner

Checklista för valarbetare i Valstuga och
iklädda moderatuniform.
Du som valarbetare företräder moderaterna som parti, den politik som partiet fastställt för
kommun, landsting och riksdag. Man kan kanske lockas av att vilja förmedla sin egen
uppfattning vilket i sig är bra men…..ett par saker bör Du hålla i tanken:
Tänk på:

✔att Du som valarbetare företräder Ditt parti, den politik som partiet fastställt för kommun,
landsting och riksdag.
✔att lyssna på de frågor väljarna ställer. Kan du inte svara be om att få återkomma och be
kontaktuppgifter. (Vi återkommer om GDPR regler för detta. Kan Vara så att vi måste be de
som lämnar kontaktuppgifter att samtidigt skriva på ett godkännande att vi tar deras
kontaktuppgifter.)
✔att det i denna valrörelse kan komma de som vill ställa svåra ledande frågor och samtidigt
filma, öppet eller dolt. Om det är journalister eller politiska motståndare som sedan klipper
precis som de vill. Allt taget ur sitt sammanhang kan bli förlösande. Minns valstugereportaget
2002.
✔att alltid tala väl om politiska motståndare, våra egna i partiet och alliansen. Ingen
människa/väljare gillar baktalande.
✔att alltid vara glad. Bli inte arg eller upprörd om någon försöker provocera, det lär hända.
Moderaterna i Österåker går till val på vårt valmanifest och vår vilja är att fortsatt regera
tillsammans med alliansen.
Moderaterna i Landstinget släpper i dagarna ett gemensamt alliansvalmanifest.
Moderaterna i Riksdagen går till val på: ”Nu tar vi tag i Sverige!”. Vi har ett moderat
valmanifest, moderat politik och Ulf Kristersson har uttalat att han gärna vill regera med
alliansen.

I övrigt. På torget i Åkersberga kommer alla partier som i dag sitter i kommunfullmäktige
att ha var sin valstuga (utom Skolpartiet i Österåker som inte ställer upp detta val).
Det lär också finnas en organisation som vill ha mer medmänsklighet i politiken. De vill
troligen intervjua Dig för att sedan kunna förmedla vidare vad Moderaterna i Österåker,
landstinget och riksdag står för. Ordförande i föreningen Isabell Ankarfjärd Jäger har svara på
deras frågor i ett mail. Bifogas.
Vi börjar med vår spurtkampanj redan den 12 augusti - då valstugan öppnas! Det är hårt
arbete, det kan komma att kännas tungt ibland men kom ihåg: Du har alltid Dina moderata
kollegor att prata med. Det kommer att blir stressigt och misstag eller missinformation kan
förekomma - men kom ihåg - alla gör detta ideellt och ingen är perfekt. I denna mycket
viktiga valrörelse är det då ännu viktigare att vi stöttar varandra.
Valrörelsen avslutas den 9 september kl.20:00 och då ses vi alla som vill i vår
föreningslokal för valvaka med mat och dryck.

Önskar oss alla en god valrörelse och
– ett gott humör vinner fler – Gladast vinner! -

Med vänliga hälsningar

Michaela
08-540 810 69 / 073 644 35 62 / 070 568 45 54
michaela.fletcher@osteraker.se

