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Läs också vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/danderyd

Vision för Danderyds kommun
Under våren har det varit fyra seminarier för att arbeta fram en
kommungemensam vision – ”rubrik” – för Danderyd. Deltagarna har bestått av
tjänstemän samt presidierna i nämnderna samt kommunstyrelsens
arbetsutskott. Undertecknad deltog i egenskap av 2:e vice ordförande i
Fastighetsnämnden.
Tyngdpunkten i diskussionerna har varit att få fram det vi vill bevara men även
hur vi ser på framtiden. Arbetet kommer fortsätta i nämnderna senare.

Distriktskongress 29 april
Den 29 april var det distriktskongress för Stockholms län i Upplands Väsby. De
som representerade oss var Anette Jellve, Karsten Inde, Liz Kimberly Reinler och
Ulf Bergman. Motioner behandlades, budget och kommande verksamhet
fastställdes. Mycket gick dock i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

Partikongress 8-12 april
Flera av er följde säkert kongressen via webben. Jag hade äran att vara ett av
ombuden för Stockholms län. Det var många frågor och många motioner som
diskuterades. Talartiden stryptes i de flesta debatterna. Dagarna var långa! Men
många kloka beslut fattades, en del har ni redan hört i media andra kommer
säkert i arbetet framöver.

1-majfirande
Vi samlades traditionsenligt på torget i Mörby centrum. Vår gruppledare Jan Lilja
pratade om den kommunala politiken, jag – som ordförande för
arbetarekommunen – talade om vårt arbete. Sist men inte minst talade Jan
Eliasson om historiens påverkan och vikten att stå enade.

Kyrkoval 17 september
Vi hade medlemsmöte den 30 mars för att besluta om en lista till
kyrkofullmäktige, eftersom anmälningarna till listorna skulle vara inne kort
därefter. Mer om kyrkovalet kan du läsa på vår hemsida
http://socialdemokraternadanderyd.se/kyrkovalet/
Vi kommer efter sommarsemestrarna annonsera i lokaltidningarna om vårt
program och uppmana till att gå och rösta.

Tycker du att vi ska ha en kyrka där alla kan gifta sig eller bara vissa? Ska
kyrkan ha sommarläger för alla barn eller bara för de som har råd? Ska vi ha en
folkkyrka för alla eller en kyrka som sprider rädsla och fördomar?
Rösta i kyrkovalet 17 september. Det kommer våra motståndare göra.

Vårkampanj 24 april – 7 maj
Vi delade vykort och samtalade med medborgare/resenärer vid Danderyds
sjukhus och Mörby centrum två majkvällar. Alla som deltog bjöds på middag dag
två.
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Val 2018
Vi kommer redan i höst starta upp arbetet med att ta fram ett nytt
handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022. Intresseförfrågan om
deltagande kommer i särskilt mail efter sommaren.

Hemsidan
Vi har nu en ny hemsida med adressen http://socialdemokraternadanderyd.se/ .
Vi kommer lägga ut nyheter och annan information löpande.

Nordostkommunerna
Arbetet tillsammans med nordostkommunerna fortgår. Vi har träffats några
gånger under våren och fortsätter i höst. Viss diskussion om hur vi kan hjälpa
varandra i valrörelsen pågår.
Önskar er alla en trevlig sommar!
Vi återkommer till hösten med förslag på möten och aktiviteter.

Hälsningar
Anette Jellve
anette.jellve@bredband.net

