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Bästa Senior! 
  
Tiden går så fort. Midsommarhelgen med de längsta och ljusaste dagarna – som vi längtat efter – står 
äntligen inför oss.  

Det är en märklig tid vi lever i. Coronaviruset har inte bara släckt många människoliv – till stor sorg 
för familjer och vänner – utan det har också förändrat vårt sätt att arbeta och möjligheter att umgås. 
Vi äldre har dock haft möjlighet vistas ute – kanske mer än någon gång tidigare. Så har det i alla fall 
varit för mig. Det har varit underbart att få följa naturens växling från den späda våren till de första 
sommardagarna. 

Vår styrelse har numera digitala sammanträden och växlar ständigt mejl med varandra i aktuella 
politiska frågor. 

Vi har skrivit en debattartikel "Om smittspridningsansvar" (i Dagens Arena nästa vecka), där vi bl a 
saknar regeringens och myndigheternas skyldighet att tala om för svenska folket, att vi i Sverige 
faktiskt har en ny smittskyddslag från 2004, vilken ger varje medborgare frihet och makt och därmed 
ett stort enskilt ansvar för smittskyddet. Det är ju detta, som Tegnells grundläggande 
förhållningsregler utgår ifrån. Myndigheterna ska nämligen som det heter i lagen "se till att 
allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna 
skydda sig mot smitta som kan hota liv och hälsa”.  

Det är sorgligt, att vi har en så svag och osäker regering, som så otydligt möter en så oroande 
framtid. 

Vi har arbetat vidare med våra "Visdomsord" och omsatt dessa i en moderat "Vision för 2026" (hur vi 
vill att samhället ska se ut då) samt arbetat med att välja ut, vilka delar, som vi vill snabbstarta 
Sverige med senast efter en valseger 2022. Vi hoppas kunna publicera detta senast efter sommaren. 

Olika arbetsgrupper arbetar med "Krav på en katastrofkommission" och "Bättre äldreomsorg, 
speciellt för Stockholm". Dessa är tänkta sändas till vår partistyrelse.  

Slutligen har vi svarat på en inventeringsremiss, angående partiets stadgar på alla nivåer, där vi 
begärt, att stadgarna ska ge de seniorer som vill vara aktiva och verka inom partiet, en klar och 
genomtänkt roll. Med andra ord, att Moderata Seniorer ges inflytande på alla nivåer och därmed 
finns tydligt representerade i partiets samtliga beslutande organ liksom i alla valberedningar, 
nomineringskommittéer och arbetsgrupper. 

Vi förväntar oss, att Du, som kommer att vara ombud på stämmorna fram till valet 2022, kommer att 
verka för seniorernas ökade inflytande. 

 Vi önskar Dig en trevlig Midsommar och en skön och avkopplande sommar. 

 

Stockholm 2020-06-19 

 För Moderata seniorer i Stockholms stad 

 Margareta Olgart Holmberg 

 Ordförande 

 


