
Kära Moderatsenior,

Så har vi lämnat en varm och förhoppningsvis skön sommar bakom oss.  
Nu står vi inför, inte bara en spännande höst, utan ett mycket intressant valår. 

Moderata seniorer i Stockholms län

Vi i styrelsen för Moderata seniorer i 
Stockholms Län planerar nu för att, om 
pandemirestriktionerna så tillåter, aktivera 
oss med att bl a återuppta våra senior- 
möten med intressanta föredragshållare. 
Vi kommer att göra detta i nära samarbete 
med Stadens seniorer. Ett samarbete som 
vi aktivt kommer att utveckla. Allt i akt och 
mening att bli en stark röst in i partiet, men 
framför allt gentemot våra väljare. Vi pla-
nerar även för andra aktiviteter som t ex 
deltagande i relevanta mässor, genomföra 
temaresa med valkampanjen och senior-
frågor i fokus. Vi får därför hålla tummarna 
för att pandemin inte sätter onödiga käp-
par i det planeringshjulet.

Vi har nyligen haft en regeringskris och nu 
har vi en statsminister som annonserat sin 
avgång (kan kanske även läsas som en 
kapten som lämnar ett sjunkande skepp). 
Vi kan därför eventuellt vara på väg mot 
ytterligare en regeringskris när höstbud-
geten ska godkännas. En kris vi kanske 
inte önskar, men som trots allt kan bli en 
realitet. 

Till detta kan läggas att vi under sju år  
har levt med en, i vårt tycke, visionslös  
regering. En regering som i sin ambition 
att sitta kvar vid makten låtit sig styras av 
ett 5%-parti ”påhejad” av minst ett före 
detta alliansparti.

Att låta sin politik styras av ogillandet av 
ett eller flera demokratiskt valda partier 
känns, som läget i landet nu ter sig, vara 
direkt oansvarigt, odemokratiskt och t o m  
oacceptabelt.

När vi nu går in i valåret med stundande 
valkampanj ser jag framför mig att ambi-
tionen inom Moderata seniorer ska vara 
att ta alla tillfällen i akt att stötta partiets 
officiella hållning i kritiken mot den av 
regeringen förda politiken. Men framför allt 
ge så aktivt stöd som möjligt till den politik 
partiet vill driva och gå till val på. Detta för 
att om drygt ett år få våra väljare att rösta 
fram en moderatledd regering.

Med dessa rader välkomnar jag ditt  
engagemang och dina synpunkter i hur  
vi tillsamman ska nå det målet. Ni får  
gärna maila mig på:  
lars.rockert@moderaterna.se. 

Jag kan inte lova att vi kan göra allt ni 
önskar, men jag kan lova att vi tillsammans 
ska göra allt vi kan för att på bästa sätt  
bidra till ett regeringsskifte september 
2022. Som man säger i Melodifestivalen: 
Nu kör vi!

Lars Röckert
Ordförande


