
 

 

Moderata seniorer i Danderyd våren 2018 
 

Vi fortsätter Moderata seniorers möten under våren och det blir en naturlig 
tyngdpunkt mot det kommande valet i höst, men vi kommer även att ha ett 
internationellt inslag.  

Som jag tidigare skrivit blev nomineringarna till riksdagen en ordentlig 
besvikelse för oss Moderata seniorer. På länets moderata riksdagslista återfinns 
en 60- årig kandidat först på 23:e plats och den första kandidat som är 65 + 
finner vi på 39:e plats. Samtidigt som det enligt en artikel i SvD 20180102 blir 
allt fler äldre som utnyttjar sin rösträtt. Eller som den mycket vitale 
Stocksundsbon nittioårige professor Olof Ruin uttrycker det: ”De gamla som 
fortfarande inte är dementa har ett behov att markera att de ta mig fan 
fortfarande är med och kan rösta”. 

Så nu gäller det att i olika sammanhang föra fram våra synpunkter såväl 
kommunalt som nationellt. Och det första tillfället blir redan i januari.  

 

Den 24 januari 14.00 är vårt första möte då Moderata seniorer har tillfälle att 
ge våra synpunkter på Moderaternas kommunala valprogram i valet 2018. 
Björn Hamilton har lovat att vara moderator och som underlag för diskussionen 
finns den nuvarande valplattformen. Ebba Grips rum, Djursholms Slott. 

 

Den 7 februari 14.00 kommer riksdagsman Johan Forssell till oss. Han är 
partiets företrädare i riksdagen i migrations- och flyktingfrågor. Tillsammans 
med Tobias Billström debatterar han flitigt i media och hävdar kraftfullt att 
Sverige behöver en långsiktig och hållbar migrationspolitik där varje människas 
behov av skydd skall vara det avgörande. Johan Forssell är ansvarig för en av de 
mest centrala valfrågorna. Ebba Grips rum, Djursholms Slott. 



 

Den 7 mars 14.00 kommer vi att ägna åt ekobrottsligheten som ju får mycket 
rubriker i tidningarna. En av våra moderata seniorer, Bodil Borison, fd 
chefsåklagare vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten kommer att 
ge oss en osminkad redogörelse för skumraskaffärer i samhällets ytterkanter 
under rubriken ”Ekobrott och ekobrottsbekämpning”. Ebba Grips rum, 
Djursholms Slott. 

 

Den 4 april 14.00, ägnar vi åt de alltid aktuella Europafrågorna. Christer Asp, 
Sveriges ambassadör i Serbien 2007-2013 kommer att tala om EU:s utvidgning 
mot västra Balkan inklusive säkerhets- och migrationsfrågor. Christer Asp var 
nyligen ansvarig för arbetet att få EU:s hälsovårdsmyndighet till Sverige och kan 
ge en intressant skildring av maktspelet i Bryssel. Ebba Grips rum, Djursholms 
Slott. 

 

Den 9 maj 12.00 (Obs tiden), blir det ett annorlunda seniormöte. Vi besöker 
Christer Bergquist på Ekeby Gård och där vi efter rundvandring och 
information om hur det är driva jordbruk i en tättbefolkad storstadsregion äter 
en lättare lunch. I samband med lunchen kommer Olle Reichenberg att 
informera om det politiska läget i Danderyd och aktuella frågor i höstens 
kommunalval 

 

Den 13 juni 13.30, är vårt sista seniormöte för våren. Ämne ej bestämt, vi 
avvaktar den politiska utvecklingen. Ebba Grips rum, Djursholms slott. 

 

 

 

 

 

 


