Stadshusnytt 2 - 2014
Stadshuskansliet kampanjar
Kristdemokraterna i Stockholms stad har
vid flera tillfällen under mars, april och
maj medverkat vid kampanjer för att
sprida partiets politik, den senaste tiden
främst EU-politik. Här en bild från en
kampanj vid Åhléns i City.

Skolbesök Bromma
Den 10 mars besökte Ewa Samuelsson och
Erik Slottner Raoul Wallenbergs skola i
Beckomberga i Bromma samt Internationella
Engelska skolan i Åkeshov.

Inspirationskväll i Stadshuset
Den 10 mars på kvällen hölls en
inspirationskväll för ledande kristdemokratiska
kvinnor i Stockholms län. Kvällen, ett initiativ
av Ewa Samuelsson och Maria Fälth, började
med ett inspirerande föredrag av Steinnunn
Håkansson, stadsdelsdirektör i Farsta och
avslutades med gemensam middag.

Studiebesök Högdalen
Den 14 mars besökte Ewa Samuelsson och Erik
Slottner Högdalen för att bilda sig en uppfattning om
de stadsbyggnadsprojekt som pågår i området. Ewa
och Erik fick en guidad rundtur som
stadsbyggnadskontoret ordnat och fick information
om vilka kvalitéer i området som uppskattas särskilt
mycket av de boende. Besöket gav en bra överblick
av området och vilka frågor som kan dyka upp för
diskussion då staden framöver fattar beslut om
stadsdelens utveckling.

Bandhagens grundsärskola
Samma dag besökte Ewa Samuelsson
och Erik Slottner även Bandhagens
grundsärskola. Ewa och Erik
diskuterade skolfrågor med
skolledningen och fick ta del av lite av
den verksamhet som bedrivs inom
skolans område.

Alliansen bygger i Stockholm
Den 17 mars presenterade Ewa Samuelsson
tillsammans med alliansens övriga gruppledare i
Stockholms stad ett stort bostadspaket för
allmännyttan. Det är stadens tre bostadsbolag som
ska bygga 1 842 lägenheter i tio olika
markanvisningar belägna i Västerort, Söderort och
City. Vid presskonferensen presenterade Ewa en
satsning på 300 tillfälliga hyresbostäder vid
Råckstavägen/Bergslagsvägen enligt konceptet
”snabba hus". Denna markanvisning sker i
samarbete med jagvillhabostad.nu
.

Invigning hiss till åhörarläktaren
Den 24 mars invigde Ewa Samuelsson den nya
hissen till åhörarläktaren i Stadshuset. Därmed
blir fullmäktiges sammanträden tillgängliga för
fler, även personer som är rullstolsburna. ABC
var och filmade under eftermiddagen för ett
inslag samma kväll. Hissarbetet har varit
omfattande. Utmaningarna har varit att arbeta i
en kulturhistoriskt värdefull byggnad och att
genomföra krävande förändringar, till exempel
flytta på tjocka murar, utan att göra ingrepp
som påverkar byggnadens kvalitéer. Arbetet
tog ungefär två år.

Debatt om äldrepolitik
Den 2 april deltog Ewa Samuelsson på en
politikerutfrågning i Årsta Folkets Hus.
PRO Årsta stod som värd för
evenemanget, där företrädare för
partierna i kommunfullmäktige
diskuterade äldrepolitik i stort och i
Stockholms stad i synnerhet.

Erik Slottner besökte SL
Den 15 april besökte Erik Slottner SL för att
diskutera Spårväg City. Spårvägen kommer att
byggas ut från Djurgårdsbron via den nya
miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden till Ropsten
med en ihopkoppling av Lidingöbanan. Spårvägen
byggs också ut från Kungsträdgården till TCentralen. Den första delen av Spårväg City, mellan
Sergels torg och Waldemarsudde, invigdes 2010.

Utfrågning hos Resursteamet
Den 24 april deltog Ewa Samuelsson i en
politikerutfrågning hos Resursteamet i
Liljeholmen. Arrangör var
Mummelgruppen i Alvik, en daglig
verksamhet. Denna grupp startades då det
fanns ett intresse och behov hos
arbetstagarna att hålla sig uppdaterade om
vad som händer i omvärlden.

Studiebesök La Casa
Den 5 maj besökte Erik Slottner och Ewa
Samuelsson La Casa, ett vård- och
omsorgsboende med 33 lägenheter. Detta
boende ligger i Midsommarkransen och
vänder sig till spansktalande. Personalen talar
såväl svenska som spanska och maträtter,
atmosfär och aktiviteter har spansk prägel. Ett
trevligt och givande besök i ett vackert
äldreboende!

Besök hos Convictus i Hjorthagen
Den 6 maj besökte Ewa Samuelsson och Erik
Slottner föreningen Convictus i Hjorthagen och
deras dagverksamhet för hemlösa personer.
Convictus erbjuder bland annat mat, stöd och
hjälp för personer som är hemlösa eller som är
fast i olika former av missbruk. Convictus
engagerar många volontärer, inte enbart
personer som hjälper till med den löpande
verksamheten som att förbereda fika och lunch,
utan även juridikstudenter som ger kvalificerad
juridisk hjälp och läkare som ställer sina
kunskaper till förfogande.

Frukostseminarium White
Den 7 maj var Ewa Samuelsson
inbjuden som talare vid ett
seminarium om hur vi ska förbättra
och utveckla boendet för äldre.
Arrangör var arkitektkontoret White.
Övriga talare var Daniel Helldén (MP)
och Jens Reinholt, Riksbyggen.

Paneldebatt på SRF
På kvällen den 8 maj var det panelsamtal
hos SRF, Synskadades Riksförbund
Stockholms stad. Panelen fick börja med
att sätta på sig glasögon och med hjälp av
"ledsagare" ta sig till sina platser. På bilden
syns Ewa Samuelsson med Marie
Ljungberg Schött, Patrik Silverudd och
Christina Linderholm.

Bostadspolitisk debatt
Den 9 maj deltog Erik Slottner i Stockholms
Byggmästarförening bostadspolitiska debatt om hur
vi kan bygga mer i Stockholm. Debatten ägde rum i
Kulturhuset. Erik fick tillfälle att presentera några av
Kristdemokraternas förslag inom detta område, bl a
friare hyressättning, halvering av tomträttsavgälden
för fastigheter med mindre lägenheter under 35
kvadratmeter, snabba på planprocesserna (tiden från
idé till färdig plan måste kortas) och att utlysa fler
markanvisningstävlingar där en låg hyresnivå är en
avgörande faktor i markanvisningen.

Besök hos SHIS
Den 12 maj besökte Ewa och Erik Rinkeby och
SHIS, Stockholms stads bostadssociala resurs
med cirka 2 300 lägenheter fördelade på 21
fastigheter. Genomgångsbostäder erbjuds för
bostadssökande ungdomar mellan 18-25 år,
vuxna kvinnor och män som av sociala och/eller
ekonomiska skäl för tillfället inte kan få en
lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden och
familjer som är i behov av en tillfällig bostad.
Även ett mer varaktigt stöd till personer med
särskilda behov samt referensboende för personer
som helt saknar eller har dåliga boendereferenser
och/eller stora skulder erbjuds.

Fritt fram-appen
Den 14 maj träffades Ewa Samuelsson och
Petra Lindström som tagit fram appen "Fritt
fram" som enkelt visar framkomlighet och
tillgänglighet på hotell, restauranger,
simhallar, bibliotek och caféer mm. Arbete
pågår för att ännu fler kommuner skall
kunna finnas med.

Invigning Infocenter Slussen
Den 15 maj invigde Ewa Samuelsson
och övriga borgarråd i alliansen Slussens
informationscenter vid Stadsgården 8.
Detta informationscenter kommer att
vara öppet framöver måndagar och
torsdagar 12-18. Här kan man bland
annat se en modell av nya Slussen och se
bilder på tidigare Slussenkonstruktioner. Väl värt ett besök!

Ovanstående korta referat återger enbart ett axplock av
alla studiebesök som gjorts, gäster som mottagits på vårt
kansli i Stadshuset, debatter, invigningar och möten som
genomförts. Nämnas kan exempelvis besöket hos
Kungsholmens dagliga verksamhet, Husbygårdsskolan
och Svenska Bostäder i Husby, hos Tensta hemtjänst och
Verdandi i Rinkeby, Bil Sweden, PEAB och City i
Samverkan, Byggmästarföreningen i Norra
Djurgårdsstaden, föreningen AIM på Södermalm, Öppna
Förskolan i Rålambshovsparken, Jobbtorg i Kista,
Familjebostäder på Rinkebystråket och HSO Stockholm.

Media
Exempel på nyheter i media om Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus:
DN skriver om att Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill ha kameror på särskilt
brottsutsatta platser, till exempel på Fridhemsplan och Mitt emot Centralstationen. Erik
Slottner intervjuas här
Även Radio Stockholm debatterade frågan med Erik Slottner. Ett kortare reportage där delar
av debatten klipptes in: http://t.sr.se/SHKqtT
Även Mitt i Kungsholmen 14/5 hade en artikel om denna fråga.
Erik Slottner intervjuas i Direktpress (Vårt Kungsholmen m.fl. lokaltidningar) om
Kristdemokraternas syn på Stockholms stads klotterpolicy. Läs artikeln här
Denna fråga har Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus lyft vid flera tillfällen tidigare, se
till exempel replikskifte med Vänsterpartiet och Centerpartiet i SvD här och här
Ewa Samuelsson intervjuas om sommarjobb: http://www.dn.se/ekonomi/fler-sommarjobbmen-inte-for-alla/
Ewa Samuelsson intervjuas om stadens arbete med att anställa fler personer med
funktionsnedsättning (papperstidningen, DN 20/5).
ABC premiäråker den nya hissen till åhörarläktaren i Stockholms stadshus tillsammans med
Ewa Samuelsson. Tack vare denna hiss kan även personer med funktionsnedsättning följa
fullmäktiges debatter: http://www.svtplay.se/video/1919421/24-3-19-15
Direktpress rapporterar om invigningen av den nya hissen:
http://direktpress.se/vartkungsholmen/Nyheter1/Ny-hiss-ger-debatt-for-fler/
DN nämner också hissen i en artikel:
http://blogg.dn.se/viktor/2014/03/24/bland-biodlare-och-saluhallsvanster/

Ewa Samuelsson berättar om ”snabba hus” i Norra Ängby: http://www.mitti.se/snabba-husska-ge-unga-bostad/
Östermalmsnytt skriver om Erik Slottners kritik mot nya Liljevalchs:
http://www.direktpress.se/ostermalmsnytt/Arkiv/Artiklar/2014/03/Nya-Liljevalchs-ar-enbesvikelse/ Erik har tidigare bloggat om denna fråga här.
Metro rapporterar om Eriks kritik mot nya Liljevalchs:
http://wp.kristdemokraterna.se/erikslottner/metro-om-liljevalchs/
Även Fastighetsnytt rapporterar om frågan: http://fastighetsnytt.se/2014/02/wingardh-vinnarei-arkitekttavling-for-liljevalchs-konsthall/
Erik Slottner (KD) intervjuades i DN (papperstidningen, 27/3) angående att fler bostäder ska
byggas i Södra Värtahamnen. Erik har även gjort ett pressmeddelande om frågan som du kan
läsa här
Radio Stockholm höll en första valdebatt den 13/3 då Erik Slottner var med och debatterade
bostäder, skola och segregation. Erik lyfte bland annat vikten av att bygga fler mindre och
billigare bostäder för ungdomar. Samtidigt som vi ska bygga många bostäder, 140 000 nya till
2030, är det viktigt för Kristdemokraterna att arkitekturen är vacker. När det gäller skolan
konstaterade Erik att har alliansen gjort stora satsningar. Skolmiljön ska vara lugn och trygg
och vi ska satsa på lärarna. I segregationsdebatten tog Erik bland annat upp alliansen
framgångsrika satsningar på jobbtorg.
Erik Slottner intervjuas i DN om Stockholms stads nya kajstrategi. Erik vill ha mer kajliv och
bostäder vid Slussen: http://wp.kristdemokraterna.se/erikslottner/tag/kajstrategi/
Stockholm och Solna vill arrangera fotbolls-EM 9/4. Ewa Samuelsson kommenterar:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/stockholm-och-solna-vill-arrangera-fotbolls-em
Fastighetstidningen citerar Erik Slottner om stadens satsningar i Rinkeby:
http://www.fastighetstidningen.se/nya-satsningar-i-rinkeby-och-akalla/
Erik Slottner skriver ett debattinlägg om bostäder för ungdomar: http://flerhem.nu/ungamaste-ha-rad-att-bo/
Ewa Samuelsson intervjuades om frågor som berör personer med synnedsättning av tal- och
ljudtidningen ”På tal om Stockholm”.

Sociala medier
Inför valrörelsen i höst är det viktigt att synas så mycket som möjligt i sociala medier. Dela,
gilla, kommentera och retweeta etc!
Facebook:
Kristdemokraterna Stockholms Stadshus
Twitter: @KDStadshuset

Bloggar:
www.stockholm.kristdemokraterna.se
www.ewasamuelsson.se
www.erikslottner.se

Insändarnätverk
Markus Nyman skickar med jämna mellanrum ut förslag på insändare till alla som har anmält
intresse för att ta emot detta. Vi behöver fler i insändarnätverket. Detta är särskilt viktigt
under 2014, med tanke på de stundande valen!
Vill du ha förslag på insändare? Kontakta markus.nyman@kristdemokraterna.se

Frågor och synpunkter
För frågor om Stadshusnytt och dess innehåll kontakta Mejke Runström, 08-508 29 910
mejke.runstrom@kristdemokraterna.se

