Bästa Moderatmedlemmar,
efter två dagar i Karlstad på Moderaternas Sverigedagar återvände jag till Lidingö med nya krafter
och inspiration. Flera av de seminarium som jag deltog i belyste hur man kan få Moderata partiet
att växa. En identitet över tid samtidigt som den moderata politiken måste utgå ifrån väljarnas
verklighet. “ Örat mot marken”.
Vi har påbörjat vår egen politikutveckling med föredrag och analysmaterial i styrelsen. Ett arbete
som kommer att pågå under minst ett år. Resultatet kommer att vara konkreta förslag för oss att
driva på Lidingö. Det kommer också att ligga till grund för vår val- plattform 2022.
Nu närmast hälsar jag er välkomna till tre mycket intressanta medlemsmöten.
“ EP- val information/ kick - off.”
Datum: 28:e april
Tid: Kl. 15-17
Lokal: Foresta
Talare: Tomas Tobé
Vi Moderater vill ha högt valdeltagande och att våra kandidater blir invalda i Europa
parlamentet för driva moderat politik. Bl.a säkra Europas yttre gränser och internationell
brottslighet, handel, motverka mer överstatlighet ifrån EU och miljöpolitik.

Det andra mötet belyser vikten av vår framtid, “ Barn och ungdom på Lidingö”
Datum: 7:e maj
Tid: Kl. 18-21
Lokal: Jernet med enkel förtäring
Mötet leds av Filip Svanberg ordf i Kultur-och Fritidsnämnden tillsammans med
Carl Östring vice ordf. i Utbildningsnämnden och av Christel Söderberg, initiativtagare
till Nattvandring på Lidingö, ledamot i OSN.
Mötet öppet för medlemmar och medföljande gäster.
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Det tredje mötet handlar om hur vårt framtida centrum ska se ut.
“Centrum på Lidingö”
Datum: 14:e maj
Tid: Kl. 18.30
Lokal: Foresta, Mingel med kaffe från kl: 18.15
Nu är fastighetsbolaget Grosvenors förslag offentligt och du som medlem i föreningen
inbjuds att ta del av deras förslag.
Skisser och planer kommer att presenteras av KSO Daniel Källenfors.
Daniel kommer också att informera oss om hur processen går vidare inklusive tidsplaner etc.
MSNs ordf. Fredrik Vinstock är också närvarande. Självfallet ges det möjlighet att ställa frågor.
Sommarfest är under planering till juni och jag återkommer med inbjudan.
Varmt välkomna och jag ser fram emot att träffa många av er till dessa möten!
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