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MEDIEBRUS
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing
och kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson skriver tillsammans med företrädare för de andra partierna i Blågröna Helsingborg om vikten av att utveckla stationsorterna
i Helsingborg. Kvällsposten 2017-06-14
”När Helsingborg växer så är det viktigt att komma ihåg att
Helsingborg är större än stadskärnan, att hela kommunen ska
utvecklas och ha förutsättningar att växa. Genom att arbeta
med strategin för Helsingborgs stationsorter ser vi till att hela
Helsingborg arbetar tillsammans för att växa hållbart och balanserat för framtiden.”
Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson i Lokaltidningen om att den svenska och danska regeringen nu går
vidare med att utreda en fast förbindelse mellan Helsingborg
och Helsingör. 2016-06-26
”För att vår dansk-svenska region ska nå sin fulla tillväxtpotential inom de områden som arbetsgruppen vill fortsätta utreda, krävs en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.”

Inpå partiledningen med Peter Danielsson
Den 9 maj samlades närmre 40-talet moderater på Grand Hotel i
Helsingborg för en givande eftermiddag. Det började med brunch
och sedan talade Peter Danielsson i egenskap av förste vice partiordförande. Peter berättade om den resa partiet gjort sett från
partiledningens perspektiv. Från det att de tillträdde 2015 fram
till dagens läge, samt vart man är på väg och hur detta är tänkt att
gå till. Därefter följde en frågestund med många kloka frågor från
de engagerade medlemmar om allt från utspelet kring Sverigedemokraterna till 3:12-reglerna.

Kommunstyrlens ordförande Peter Danielsson i Lokaltidningen om att Helsingborg får utmärkelsen årets miljöbästa
kommun. 2017-06-28
”Jag är mycket stolt över att Helsingborg än en gång blivit
utsedd till Sveriges bästa miljökommun. Vi har under flera år
prioriterat miljöarbetet och det är roligt att detta uppmärksammas. Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar stadsutveckling, vilket är viktigt för en stad som växer mycket.”
Den 9 september 2018 går helsingborgarna och svenska folket till
valurnorna. Det är då vi ska byta regering, få till ett maktskifte i Region Skåne och åter igen vinna Helsingborg.
Vi har lagt en stark budget för 2018 där vi stärker kärnverksamheten samtidigt som vi gör satsningar för fler i jobb och ökad trygghet.
Vi har levererat goda resultat. Skolresultaten går i rätt riktning, staden växer i ett rasande tempo och kvaliteten i välfärden har blivit
bättre. Ett bevis på detta är de utmärkelser staden fått. Sveriges ITkommun 2015, Årets tillväxtkommun 2016 och nu senast Sveriges
miljöbästa kommun 2017, är bara ett axplock. Det är ett kvitto på
det hårda arbete vi gjort och som nu vi ser resultaten av.
Vi har ett bra utgångsläge sett till partiet lokalt i Helsingborg. Vi
har sju stadsdelsföreningar som tillsammans med MUF och MSH,
engagerar många medlemmar och jag upplever att det råder en god
stämning i partiet, där vi alla jobbar mot samma mål, vilket är ett
måste om vi ska lyckas.
Valrörelsen 2018 kommer att bli tuff, men med hårt arbete, vilja
och god planering är jag övertygad om att vi kan vinna en historisk
fjärde valseger i rad här i Helsingborg. Som tidigare nämnt har vi ett
gott utgångsläge, vi har en stark organisation lokalt, goda resultat i
ryggen samt viljan och idéerna för att utveckla Helsingborg ytterligare. Det handlar om att vi måste visa allt bra vi har åstadkommit,
men framförallt berätta för helsingborgarna vad vi vill åstadkomma
med deras förtroende de kommande fyra åren. Helsingborgsmoderaterna kommer därför att redan den 8 september i år, på nästan ett
år före valet, inleda sin valrörelse. Du kan läsa mer om val-kickoffen
i det här numret. Om vi går in med 110% av vårt engagemang, enade kring samma mål och med en vilja av stål är jag övertygad om att
vi kommer att vinna valet 2018!
Vi kan summera våra första tio år vid makten i Helsingborg som
framgångsrika, med dessa i ryggen tar vi sats för att de kommande
tio åren ska bli ännu bättre. Den 8 september 2017 inleder vi valrörelsen, jag hoppas att vi ses där!
Anna Jähnke, ordförande Helsingborgsmoderaterna

Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, skriver
tillsammans med regionstyrelsens 2:e vice ordförande CarlJohan Sonesson i Kvällsposten om den ohållbara situationen på Helsingborgs lasarett. 2017-06-30
”Människor måste kunna lita på att den skånska sjukvården
klarar av sitt uppdrag. Sjuka skåningar ska få rätt vård i rätt tid.
Som situationen ser ut i Helsingborg är det inte möjligt. Vi förväntar oss att S och MP vidtar åtgärder för att lösa situationen.
För en sak är säker: Vi kan inte acceptera att Helsingborg, eller
någon annan skånsk ort, har det sämsta sjukhuset i Sverige.”
Helsingborgs dagblad skriver om att kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson tillsammans med sina motsvarigheter i 17 andra kustkommuner kräver att regeringen ger bättre förutsättningar för den lokala fiskenäringen. 2017-07-05
”I skrivelsen konstaterar kommunpolitikerna att den svenska
fiskeflottan blir mindre och mindre och att flera fiskehamnar
har försvunnit eller tynar bort. Därför kräver de omedelbara
åtgärder för att vända utvecklingen.”
Feliz Kino och Carl-Johan Sonesson skriver om vikten av
att bygga ut de skånska motorvägarna, däribland E6:an till sex
filer mellan Helsingborg och Trelleborg. Norra Skåne 2017-07-06
”Det är viktigare för integration, arbetsmarknad och tillväxt i
Skåne att det finns motorvägar med tre körfält på E6:an mellan Helsingborg och Trelleborg, dubbelspår på hela Västkustbanan och Skånebanan än att staten till varje pris ska lägga
pengar på dyra nya höghastighetsbanor mellan Malmö och
Stockholm.”
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Helsingborg årets miljöbästa kommun 2017

Den 28 juni presenterades Helsingborg som vinnare av priset
årets miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Långsiktighet, blocköverskridande samarbete samt arbetet med Livskvalitetsprogrammet lyfter Aktuell Hållbarhet fram som anledningar till varför Helsingborg vinner. 2016 fick Helsingborg
priset årets tillväxtkommun. Att nu i år få priset som miljöbästa
kommun visar att Helsingborg har en hållbar tillväxt, där staden
växer i en rask takt samtidigt som man tar hänsyn till miljön.

Vi kraftsamlar med flera insatser för att bryta det långvariga
utanförskapet. Alla försörjningstagare i Helsingborg ska ha en
individuell planering mot arbete efter sin egen förmåga. För de
invånare som fortfarande har ekonomiskt bistånd efter två år ska
det ske en gemensam fördjupad planering med förvaltningen. Syftet ska vara att säkerställa att tiden i utanförskap blir så kort som
möjligt genom att fler perspektiv beaktas.
Vi ger även arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda hur
man i högre grad kan bryta långvarigt försörjningsstödsberoende
i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

BUDGET 2018

Trygghet
Både Polisens trygghetsmätningar och Ung livsstil Helsingborg
2015 visar att helsingborgarnas upplevda trygghet går åt fel håll,
vilket är allvarligt. Att vända den trenden är en prioriterad fråga
för Blågröna Helsingborg. Vi vill höja ambitionsnivån ännu mer
i arbetet för att öka den upplevda tryggheten i Helsingborg. Arbetet med trygghet behöver växlas upp i hela staden. Därför förstärker vi både Mobila teamet, som arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar, och de trygghetsvandringar som sker
tillsammans med helsingborgarna i deras bostadsområden. Vi ger
även ökade resurser till Volontärcenter för att ytterligare stärka
frivilligarbete inom trygghetsområdet.
Idag genomförs trygghetsvandringar tillsammans med helsingborgarna för att identifiera platser som präglas av hög otrygghet,
de genomförs av stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med
boende i stadens bostadsområden. De platser som pekas ut som
otrygga åtgärdas sedan genom exempelvis ökad belysning eller

Ansvar för stadens ekonomi och
prioritering av kärnverksamheten
I Blågröna Helsingborgs budget för 2018 finns ett tydligt fokus
på välfärdens kärnverksamheter. En av stadens viktigaste uppgifter är att säkerställa helsingborgarnas tillgång till god verksamhet
inom dessa områden, det gäller för såväl skolan som för vården och
omsorgen. För att inte bara upprätthålla hög kvalitet, utan även
utveckla välfärdverksamheterna ger Blågröna Helsingborg ökade
ekonomiska resurser till både skolan, vården och omsorgen.
Vi prioriterar stadens kärnverksamheter och förstärkningar för
ökad trygghet, bättre integration och fler helsingborgare i arbete.
Blågröna Helsingborg visar vägen fram till att nå vision Helsingborg 2035 om den skapande, pulserande, gemensamma, globala
och balanserade staden.

Budgeten innehåller flera insatser för fler jobb och fler helsingborgare i arbete. Stärkt koppling mellan skolan och den lokala
arbetsmarknaden, krafttag mot långvarigt bidragsberoende och
insatser för att fler långtidsarbetslösa helsingborgare ska komma
i arbete är några exempel.
Fler nya jobb och fler helsingborgare i arbete är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa kvaliteten i välfärdens kärna,
men också en förutsättning för integration. De senaste åren har
många människor på flykt från krig och förödelse sökt sig till
Helsingborg. Det har varit och är en utmaning som tvingat fram
nya arbetssätt. Ett sådant gott exempel är Välkomsten där alla
nyanlända elever kartläggs innan de går in i den ordinarie verksamheten. För bättre integration i Helsingborg ska en liknande
kartläggning ske tillsammans med Arbetsförmedlingen av de
som kommer hit i vuxen ålder, för att korta vägen till jobb eller
utbildning. En annan ny insats är att det kompletterande försörjningsstödet till föräldralediga ska villkoras så att man måste läsa
svenska för invandrare.
Det behövs ett närmare samarbete mellan staden, näringslivet
och akademin för att dels öka kunskapen om behov och utmaningar på den lokala arbetsmarknaden, dels utveckla arbetssätt
för att snabbare möta upp behoven. Som ett led i detta arbete är
ambitionen att samarbeta med och involvera fler lokala branschföreträdare som kan kvalitetssäkra yrkesutbildningar inom
bristyrken eller särskilda kompetensbehov. Under 2018 är målsättningen att minst 200 långtidsarbetslösa helsingborgare ska
komma i arbete.

Foto: Niklas Lydéen

Den 13-14 juni beslutade kommunfullmäktige
om Mål & ekonomi 2018 för Helsingborg stad.
Vi moderater ska vara stolta över Blågröna
Helsingborgs budget som tar ansvar för
ekonomin, prioriterar kärnverksamheten
samt innehåller satsningar för fler i arbete och
för en ökad trygghet.

Integration och jobb

beskärning av buskage. Den här typen av insatser är viktiga för
att helsingborgarna ska kunna vara med och påverka sin trygghetssituation och för att fler ska känna sig trygga i Helsingborg.
Utöver detta är insatser så som att arbeta vidare med socialtjänst,
mobila teamet, utveckla och stödja volontärcenter för att samordna frivilliga krafter inom trygghetsområdet åtgärder som också
behövs.
Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att trygghet är något
som kräver insatser från flera aktörer. Det handlar om att ha ett
välfungerande samarbete med invånarna, näringsidkarna och inte
minst polisen. Fler poliser med bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete behövs, samtidigt som invånarna efterfrågar
en mer synlig polis. Det krävs även att staden tillsammans med
myndigheter fortsätter arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
I den oroliga omvärld vi lever i finns det anledning att säkerställa och utveckla stadens krisberedskap. Särskilt viktigt är att
tydliggöra ansvarsfördelningen för stadens förberedelser och planering för att undvika kriser. Det gäller såväl internt i staden då
det handlar om stadens samlade förmågor som externt gentemot
andra viktiga aktörer.
Sammanfattningsvis så går vi in i 2018 med en stark budget som
tar ansvar för stadens ekonomi och kärnverksamhet.

Budgeten i korthet
-

Trygghetssatsning
Ansvar för ekonomi och oförändrad skatt
Kraftag mot långtidsarbetslöshet
Tuffare krav på nyanlända
Prioritering av kärnverksamhet

Vårdval hotas

RAPPORT

I Region Skåne finns det tretton stycken vårdval som infördes
under det moderatledda styret mellan 2006-2014. Vårdvalen
infördes till stor del för att öka tillgängligheten inom ett antal
områden. Vårdvalen skiljer sig från upphandling då alla vårdgivare som uppfyller de ställda kraven får bli vårdgivare. Patientens
möjlighet att själv välja vård har haft en positiv effekt på tillgängligheten och köerna har minskat. Nu hotas minst två av vårdvalen. Dessa är inom området multimodal smärtbehandling (kallat
MMS) och inom psykoterapi. Båda ärendena är återremitterade
och efter sommaren tas skarpt beslut om de får vara kvar eller
inte. Allians för Skåne kämpar för att vårdvalen ska få vara kvar i
sin nuvarande form.
Rödgröna styret sätt att bedriva hälso- och sjukvård drar tankarna till Lisa Nilssons låt ”Ett långsamt farväl”. För det är precis
vad hela den här mandatperioden har inneburit för valfriheten
och patientmakten – ett långsamt farväl. I område efter område
har rödgröna styret rivit upp välfungerande verksamhet i privat
regi för att driva vården inom offentlig regi. Detta gäller exempelvis kardiologin i Helsingborg och ryggkirurgin i Ängelholm. Två
uppskattade verksamheter med mycket god kvalitet. Som Lisa
Nilsson sjunger: ”Så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det, så
är det bara ett långsamt farväl.”

Besök på reningsverket
Kvällen 2/5 2017 fortsatte Rausmoderaterna tillsammans med Tågaborgsmoderaterna att fördjupa sina kunskaper i vattenfrågor.
Efter att ha tagit utgångspunkt i tidigare studiebesök på Örby
vattentäkt i vårt närområde gick turen nu till stadens reningsverk,
Öresundsverket.
Där mötte vår ordförande i NSVA (Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp) Magnus Jälminger upp. Tillsammans med representanter för NSVA fick vi lära oss mer om vatten- och avloppsfrågor.
Men även om den kommande ombyggnationen av reningsverket.
Denna kommer också innefatta en övertäckning av delar av verket. Vilket möjliggör en viktig del i vår nya stadsdel H+. Kustremsan utmed havet kommer således att kunna bli tillgänglig för allmänheten. Något Vi verkligen ser framemot. Vi fick också en
inblick i den framtida avloppslösningen för H+ som innebär att

staden verkligen positionerar sig i framkant genom att separera
VA utbyggnaden för området i tre olika ledningssystem. Vilket
kommer underlätta såväl VA processen som att möjliggöra till exempel lokal produktion av biogas. Anläggningen kommer också
att möjliggöra forsknings- och utvecklingsprojekt på plats. Spännande hur dessa anläggningar ska kunna samexistera med en ny
stadsdelar och dra nytta av varandra.
Christian Orsing

MSH har haft ett fullmatat vårprogram med
ett flertal välbesökta aktiviteter.
Kampanj på Seniormässan i Malmö
Skåneförbundets M-seniorråd ansvarade för fjärde året i följd för
en monter på mässan. Sammanlagt
ställde ett 25-tal representanter
för seniorföreningar och från regionen upp och gjorde fin reklam
för moderat seniorpolitik. Utöver
oss moderata seniorer hade även
socialdemokraterna en dubbelt så
stor monter, men vi vågar utan vidare påstå, att vår gav ett mycket
både trevligare och mer inbjudande intryck och hade många fler
nyfikna besökare.
Vårmöte i Simrishamn den 12 maj
Stafettpinnen för Moderata Seniorers vårmöte hade i år landat i
Simrishamn, som ordnat ett mycket fint och varierat program.
MS-ordförande i Simrishamn Bo Håkansson hälsade de ca 50
närvarande välkomna och sedan presenterade sig Skåneseniorernas nye ordförande, Carl-Johan Carlborg och redogjorde för de
frågor som han ansåg mest angelägna just nu. Simrishamn presenterades på olika plan av oppositionsrådet Anders Johnsson och
museichefen Lena Alebo. Anders berättade att Simrishamn hade
fler konstnärer bosatta i kommunen per capita än någon annan
kommun i Sverige med undantag av Stockholm. Dessutom hade
Simrishamn lyckats sälja sand till – Saudiarabien.
Utöver detta fick även lyssna på Moderaternas försvarspolitiska
talesperson Hans Wallmark, riksdagens förste vice talman Tobias
Billström samt Pia Kinhult, som berättade om hur ”Neutroner
kan göra skillnad i hela Sverige”.
MSH-café på Stadsarkivet
Stadsarkivet – visst låter det dammigt och tråkigt, men ack så fel
- det blev ett ovanligt inspirerande och intressant studiebesök.
Stadsarkivet har precis flyttat in i nya fina lokaler i gamla Posten
på Gåsebäck. Av praktiska
skäl tog man hyllmeter
efter hyllmeter och satte
på rullbord, som direkt
kördes iväg till sina nya
platser, alltså slapp man
en massa flyttkartonger.
Det finns tre stora rum för
arkivering, alla tempererade och med rätt luftfuktighet. I Stadsarkivet finns verkligen ett
blandat utbud. Helsingborgs stads äldsta bevarade dokument är
från 1592. Det är ett gåvobrev från Sten Brahe på 100 riksdaler
till Staden.

MUF

Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg har haft en fullspäckad vår. Den 20 april anordnandes en gruppdebatt mot Miljöpartiets Grön Ungdom. Evenemanget var välbesökt med ca. 25
deltagare och såväl gamla som nya medlemmar debatterade friskt
frågor om bland annat narkotikadödlighet och föräldraförsäkring.
Den 20-21 maj höll MUF Skåne sin anrika Unga moderaterutbildning i Helsingborg där ett tjugotal medlemmar från Helsingborg deltog. Vi avrundade maj månad med två kampanjer, en
på Gröningen och en på ProCivitas.
Som avslutning på vårterminen har vi haft dels en politikutvecklingskväll med Simon Röstin som handledare samt en talarkväll
med MUF Skånes distriktsordförande John Eklöf.
Under hösten (med start from. augusti) kommer vi att dra igång
Skolstartskampanjen som innefattar besök på Helsingborgs gymnasieskolor och samtal med elever med fokus på de som är nya på
skolorna (ettorna).
Kommande höstaktiviteter är allt från retorikutbildning, till
ytterligare en debattkväll, denna gång med Centerpartiets ungdomsförbund. Vi kommer även att göra ett externt verksamhetsbesök. Mer info kommer inom kort!
Jacqueline Engström
ordförande MUF Helsingborg

Ett steg närmare gårdsförsäljning
Den 20 juni beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att låta
Skåne bli ett försöksområde för gårdsförsäljning av öl och vin.
Socialdemokrater och Miljöpartiet var emot. Frågan går nu vidare
till riksdagen som slutligen bestämmer. Moderaterna, tillsammans med våra alliansvänner, röstade för att göra Skåne till ett
försöksområde. Kommunalrådet Anna Jähnke (M) och regionpolitikern Ulrika Heindorff (M) var några av talarna som slog vakt
om våra vingårdar och turismen i nordvästra Skåne. Det handlar
för oss inom Moderaterna om fri företagsamhet där Skånes allt
fler vinbönder ska få driva sitt företag som sina kollegor i övriga
världen.

Vårutflykt
Den 1 juni hade vi vår årliga utflykt med ”Fokus Helsingborg”.
I år igen hade vi tur med vädret, solen sken även om det var lite
blåsigt. På förmiddagen guidades vi runt av Helsingborgshems
Bodil Norlin VD:s assistent och Gunnar Blommé ansvarig för
stadsutvecklingsarbetet. Med dem besökte vi bl.a. Drottninghög,
Närlunda, Fredriksdal, Ringstorp. Pålsjö och Mariastaden. Efter
lunch blev vi guidade av stadsarkitekten Konrad Ek, från Pålsjöbaden till Ångfärjetomten
via Gröningen. Dagen
avslutades på Kungshult,
detta fantastiska ombyggda/nybyggda vårdboende.
Britt-Marie
Börjesson
är enhetschef där och en
riktig eldsjäl för att hennes hyresgäster ska må bra
och trivas. Vi avslutade dagen med gott kaffe och helt nygräddade
kanelbullar, som luktade gott lång väg.

K A M PA N J A R B E T E

PÅ GÅNG
Val kickoff den 8 september

Den 8 september på Rya golfklubb inleder Helsingborgsmoderaterna valrörelsen för 2018.
Vi kommer att presentera valplaneringen, upplägget för kampanjerna samt peppa oss för att lyckas med den historiska bragden att
vinna valet i Helsingborg en fjärde gång.
Under våra tio år har vi gjort mycket bra för staden och vi ska visa
väljarna att vi har ännu mer att ge, startskottet för valrörelsen går
den 8 september i år och hoppas att vi ses där!
Datum: Fredagen den 8 september
(OBS! Ändrat datum till den 8/9)
Tid: 17:00 Var: Rya golfklubb
Evenemanget är gratis för kretsens medlemmar att delta på, men
kräver anmälan, antingen via facebook eller genom att maila till
helsingborg@moderaterna.se

Gör Antikmässan med MSH

Nästa kampanj, som MSH anordnar, blir som vanligt vid Antikmässan. Vi står nedanför trapporna till Helsingborgs Arena. Tidigare år har många glada MSH:are ställt upp.
I sommar kampanjar vi den 26 juli kl. 16.30 till 18.30 och den 27
10.30 till 12.30. Vi kör entimmarspass. Anmäl din medverkan till
Lena Bjerne lena@bjerne.se eller 0707 41 70 08.
DU är varmt välkommen att kampanja med oss!

TEAM 2018
Nu är det dags att kraftsamla inför valet 2018! Vi behöver vara ett
starkt och taggat gäng som tillsammans arbetar för valvinst nästa
höst. Vi ska arbeta hårt för att göra ett historiskt val i Helsingborg
och bli återvalda en fjärde gång, åter få förtroendet i Region Skåne
och byta ut regeringen. Vi träffas vid fyra tillfällen och kommer
bland annat att lära oss mer om retorik, samtalsteknik, moderat
politik på kommunal, regional och nationell nivå och mycket mer.
Vi kör igång TEAM 2018 den 24 januari 2018. Utöver det bjuds du
in till en trevlig sommaraktivitet som är frivillig.
När du blir en del av TEAM 2018 så både ger du och får du
tillbaka. Det du ger är främst din tid, för att sätta dig in i aktuella
frågor, lära dig mer om retorik och moderat politik samt vara en
del av kampanjarbetet. Förväntningarna på dig kommer att vara
indviduella och och anpassade efter dina styrkor och egenskaper.
Exempelvis att delta i minst tre kampanjer, stå två pass i valstugan,
göra ett dörrknackningspass, göra en kampanj i sociala media och
delta i valspurtskampanjen samt dela ut valsedlar på valdagen. Det
du får är fyra stycken utbildningstillfällen med intressanta och
inspirerande talare. Du får dessutom kampanjkläder, erbjudande
om att delta i sociala aktiviteter, middagen på valvakan och härlig
gemenskap. Och vem vet, kanske vänner för livet?
Du kan anmäla ditt intresse på följande länk fram till den
1 november: http://helsingborg.moderatweb.se/team2018
Hör av dig om du har frågor till mig på ulrika.heindorff@skane.
Jag hoppas på att just DU vill vara en del av TEAM 2018!
Pssst … kan reda nu avslöja att en av talarna kommer vara
Kristianstadsbladets ledarskribent Caroline Dahlman. Hon kommer prata om hur man talar till hjärtat och inte bara hjärnan.
Ulrika Heindorff, teamledare för TEAM 2018

Under början av sommaren har det kampanjats flitigt på flera håll. Tågaborg
har kampanjat utanför Hemköp samt längs med Strandpromenaden. Raus
har delat ut kaffe vid Ramlösa station och MUF har kört kampanj på Gröningen. Utöver detta så har det även i sedvanlig ordning deltas ut Kaffe på
Knutpunkten. Den 18 juni genomfördes en större kampanj utanför Sofiero i
samband med Sofiero classic. Dagen bjöd på mycket bra väder samt många
givande samtal. Nu under sommaren kommer vissa föreningar att bedriva
spontana strandkampanjer vid bra väder. För att få de senaste uppdateringarna om kampanjer, se Kampanj- och eventgruppen på Facebook eller hör
med din föreningsordförande.

Tider vi träffas under 2018
Onsdagen 24 januari 18-21
Onsdagen 28 februari 18-21
Onsdagen 18 april 18-21
Onsdagen 30 maj 18-21

Tågaborg
TågaborgsModeraternas styrelse tackar alla medlemmar för den
gångna terminen och önskar alla en skön sommar. Hoppas vi ses
till höst igen med glädje och nya krafter.
Vi har för avsikt att ha spontana sommarkampanjer utmed
Strandpromenaden och Gröningen. Håll utkik i kampanj- och
eventgruppen på facebook!
Föreningens MQ ansvarige kommer att köra en MQ-kampanj i
sommar med temat ”Kvällen är din” och syftar på kvinnans frihet
att gå ut oavsett tidpunkt på dagen.
Studiebesök i okt/nov till
ett av Midrocs många projekt i Helsingborg, Kvarteret
Metropol på Söder, framför
Hotell Radisson Blu. Rundvisning av fastigheten ”Scala” kommer att ske under
ledning av fastighetschefen
Carl von Strokirch. Håll utkik! Mer information kommer att komma på mail samt

i Kampanj- och eventgruppen på facebook.
TågaborgsModeraterna kommer att ha årsmöte i Februari 2018
och talare kommer att vara Europaparlamentariken Anna Maria
Corazza Bildt. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Mer information kommer via mail samt i Kampanj- och eventgruppen
på facebook.
Feliz Kino ordförande Tågaborgsmoderaterna

Hallå där Emelie Nyberg!

INBLICK

Den 1 augusti börjar Emelie Nyberg ny ombudsman för Helsingborgsmoderaterna. Emelie bor i Kristianstad där hon har
uppdrag för moderaterna i kommunen. Hon har en bakgrund
som vice ordförande i Kristianstad MUF, ombudsman för MUF
Skåne och nu som organisationssekreterare för Skånemoderaterna. Emelie kommer att bemanna kansliet två dagar i veckan,
varav den ena är måndagar.

Röster inför valrörelsen
Valrörelsen närmar sig med stormsteg.
Därför har vi frågat några medlemmar vad de ser mest fram
emot i den stundande valrörelsen.
1. Namn
2. Har du varit med i en valrörelse tidigare?
3. Vad ser du mest fram emot i valrörelsen 2018?

Vem är du? Berätta lite om dig själv
Jag är uppvuxen i Kristianstad där jag är bosatt tillsammans
med min pojkvän. Senaste året har jag arbetat som ombudsman
för MUF Skåne och sen som organisationssekreterare för Skånemoderaterna. Jag har tidigare studerat mänskliga rättigheter
vid Lunds universitet och jag kommer också att gå tillbaka till
de studierna parallellt med mitt nya jobb som ombudsman i
Helsingborg till hösten. När jag inte jobbar eller studerar tycker
jag mycket om att träna, framför allt yoga.

Björn Eisner

2. Nej, inte aktivt
3. Att’’dra mitt strå till
stacken’’ för att få en
borgerlig M-ledd regering

Vad ser du mest fram emot med att börja som ombudsman?
Det ska bli oerhört roligt att fortsätta arbeta med engagemanget
och organisationen i partiet. Det är föreningarna och medlemmarna som är motorn i partiet och det är fantastiskt att få jobba
med och stötta dem. Det har jag tyckt mycket om med mitt
senaste jobb som organisationssekreterare. Det ska dessutom bli
väldigt roligt att göra det i Helsingborg där jag upplever att organisationen är driven och engagerad och dessutom styr i staden,
vilket givetvis är extra roligt.

Annica Lind

2. Har inte varit med i någon valkampanj tidigare..ska bli skoj!
3. Valsegern!!! På vägen till valsegern ser jag mycket glädje,
gemenskap och skratt delat med information, diskussioner och
påverkande. Ska bli hur skoj som helst att delta.

Beth Holmkvist

Vad är det bästa med Helsingborg?
Om jag hade låtit min sambo svara på frågan hade han sagt att
HIF är det bästa med Helsingborg. Jag som är ett något mindre
fotbollsfan skulle säga att det bästa är stämningen i staden och
närheten till havet. Att jag dessutom har många goda vänner i
staden gör ju såklart saken ännu bättre!

2. Ja, 2014
3. Att få många samtal med väljarna
för att övertyga dem om att det är
Moderaterna som har det bästa programmet för att leda Sverige och dess
invånare in i en trygg framtid med
jobb, företagsamhet, en skola som står
sig internationellt och en fungerande
välfärd. Ett Sverige som är humant
men också ställer krav.

Tommy Munkberg

2. Jag blev aktiv medlem i valrörelsen 2014. Jag bidrog då mest på den digitala sidan, men stod även vid vallokaler och deltog i andra kampanjer.
3. Jag tror vi har en väldigt spännande valrörelse framför oss. Bara sedan
förra valet har sättet man tar till sig politisk information ändras radikalt.
Det handlar nu om att ha svar på dagsaktuella frågor, och leverera dessa svar
på väljarnas villkor. Jag tror vi Moderater kommer behöva göra en resa i hur
vi når ut med vår politik, och jag ser fram emot att vara med på den resan.

Cecilia Rupp

William Narvell

2. Nej, det har jag inte.
3. Jag har hört så mycket gott om
valrörelsen. Bland annat att det är
otroligt roligt och att man får träffa
mycket människor. Det är två saker
som jag definitivt ser fram emot.
Utöver den sociala biten taggar jag
såklart inför valvinst 2018!

2. Jag engagerade mig i Moderaterna strax
före valet 2014 och kände mig då inte mogen att kampanja eller bemanna valstugan.
Däremot bidrog jag genom att vara på
kansliet och häfta flyers och insåg ganska
snabbt att det krävs många timmars planerande och stor logistik samt gemensamma
insatser för att allt ska flyta så friktionsfritt
som möjligt. Det var både lärorikt och gav
en stor tillfredsställelse att få vara en del
av det stora maskineri som en valrörelse
är, samt en underbar känsla att vara en i
gänget. Rekommenderas till alla som inte
deltagit tidigare.
3. Möta väljarna. Gemenskapen. Jobba för
att Moderaterna får fortsatt förtroende att
styra i Helsingborg.

Moderaterna går pride 9 september
Moderaterna kommer såklart att delta i Prideparaden även i år och
vi hoppas att få se just DIG där! Förra året var vi 30 personer och
i år så satser vi på att vara minst 50 personer som deltar i paraden.
Alla behövs och vi behöver unga/gamla, män/kvinnor, nya/gamla
medlemmar. Så boka in Prideparaden lördagen den 9 september
och anmäl dig redan idag till detta evenemang! Gör det antingen
via helsingborg@moderaterna.se eller evenemanget på Facebook.

Vi samlas på kansliet i Helsingborg klockan 12, paraden samlas
13.30 och vi går vid 14.00. På kansliet kommer det att finnas ballonger och möjlighet till att göra ansiktsmålning och måla naglarna i regnbågens alla färger.
Vi ses! Happy Pride!

B

Avsändare / returadress:
Moderata Samlingspartiet
Box 1045
251 10 HELSINGBORG

KRÖNIKA

Sverige

Porto betalt

behövs bättre beräkningar över vilken klimatnytta olika åtgärder
innebär. Regeringens klimatbudget är stor, men den är inte effektiv.
Vi har dessutom, precis före midsommar, antagit en
livsmedelsstrategi. Det är hög tid att vända den trend av minskande
livsmedelsproduktion vi har sett under decennier. Det är därför
positivt att alliansen och regeringen har kommit överens om
långsiktiga mål där livsmedelsproduktionen ska öka genom stärkt
konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Undertecknad
företrädde moderaterna i förhandlingarna och vi fick igenom
åtskilliga förbättringar. Strategin i sig löser dock inga problem, nu
krävs åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Tyvärr driver
regeringen en politik i motsatt riktning, med höjda skatter och
fortsatt regelkrångel.
Det är snart bara ett år kvar till valet. Även om uppförsbacken
just nu känns brant så kan vändningen komma snabbt. Vi kämpar
på, tar oss över krönet – och sedan blir det åka av!
Trevlig sommar!

JONAS JACOBSSON GJÖRTLER
Ordning och reda i klimatpolitiken,
livsmedelspolitiken och i partiet
Vi har en tuff vår bakom oss, med turbulens och minskat stöd i
opinionen. Trots tappet i väljarstöd har de förändringar vi har gjort
varit både riktiga och nödvändiga. Att vi tydligt står upp för att vi
vill se en alliansbudget uppfattar jag att det finns ett mycket brett
stöd för, inte bara bland moderata väljare utan även bland
alliansväljare generellt. Att vi är beredda att föra samtal även med
SD i enskilda sakfrågor (men inte om regeringssamverkan eller
budget) uppfattar jag också att väljarna tycker är fullt rimligt.
Problemet för oss nu handlar inte så mycket om det och inte
heller om vår sakpolitik – där vi redan har gjort ett antal justeringar
och fler förslag kommer från de reformgrupper partistyrelsen har
tillsatt. Problemet är i stället att vårt förtroendekapital är naggat i
kanten, dels på grund av tvära kast i några sakfrågor samtidigt som
vi inte tillräckligt väl har vårdat och burit upp några av våra
profilfrågor, dels på grund av bristande tydlighet i vår
kommunikation och dels genom att allianssamarbetet inte uppfattas
fungera tillräckligt väl. Det som behövs nu är ordning och reda och
stabilitet, så att väljarna känner igen sig och vågar lita på oss igen.
Som gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet ansvarar jag för
vår politik både inom miljö- och klimatområdet och inom gröna
näringar såsom jordbruk/livsmedel och skog (vilket fortfarande är
vår enskilt viktigaste näring i Sverige). Våren har där bjudit på två
viktiga beslut.
Vi har fattat beslut om ett förstärkt klimatpolitiskt ramverk,
utifrån en bred sjupartiöverenskommelse, som innebär bättre
kontroll över klimatpolitiken. Det är bra att vi är överens om ett
ramverk, men när det gäller utförandet av klimatpolitiken behövs
det mer ordning och reda.
Vår
klimatpolitik
bygger
på
fyra
principer;
1)
marknadsekonomiska lösningar baserade på principen om att
förorenaren betalar, 2) teknikutveckling där vi stimulerar lösningar
som minskar negativ miljöpåverkan utan att inskränka människors
frihet, 3) internationellt samarbete eftersom miljö- och
klimatfrågorna är globala, samt 4) kostnadseffektivitet, där det

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Riksdagsledamot från Helsingborg och
gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

KALENDARIUM
Juli
26 – MSH kampanjar utanför Helsingborg arena
27 – MSH kampanjar utanför Helsingborg arena
Augusti
22 – Kommunfullmäktige
28 – KF-grupp
31 – MSH café med MSH:are som kandiderar till riksdag och region
September
3 – Rydebäcks dag med Rydebäck-Mörarp
6 – Nymedlemsmöte
8 – Val kick-off (OBS! ändrat datum)
1 4 – MSH café med studiebesök på Bovieran
25 – KF-grupp
Oktober
4 – Moderatgrundutbildning
5 – MSH lunch med Ellen Skarp
19 – MSH Café med Feliz Kino
23 – KF-grupp
November
8 – Från idé till verklighet
9 – MSH lunch med Anders Östlund
13 – KF-grupp
19 – temadag försvar
24 – MSH café med MSH:are som kandiderar till kommunen
För mer info kontakt kansliet på 042-21 51 23 eller
alexander.svensson@moderaterna.se KF-gruppens,18.00
på Maria församlingsem. Kommunfullmäktigemöten, 18.00 på
Rådhuset. Ledamöter och ersättare börjar klockan 17.30.

Kansliet

Besöksadress: Norra Strandgatan 14. Postadress: Box 1045,
251 20 Helsingborg. Webbadress: www.moderat.se/helsingborg
Telefon: 042-21 51 23. E-postadress: helsingborg@moderaterna.se
MUF-kansliet: Telefon: 042-13 54 25. Webbadress: www.helsingborg.muf.se Kontaktuppgifter till våra politiker och föreningsaktiva
finns på www.moderat.se/helsingborg

