Hej Moderatsenior,
Sänder här en hälsning inför jul-och nyårshelgerna och samtidigt ett tack för den gångna
hösten. En höst som efterhand blev mer coronarelaterad än vi hade hoppats.
Trots fortsatt pandemi har vi under hösten kunnat genomföra två intressanta seniorråd. Det
första med Tobias Billström som talare och det senare med Dagens Industris politiske
redaktör PM Nilsson. Båda seniorråden genomförde vi i Medborgarskolans lokaler som
erbjuder en bra möjlighet att sitta utspridda och därmed hålla bra avstånd till varandra. Så
länge pandemin fortsätter avser vi använda den lokalen, men så fort vi får möjlighet vill jag
gärna att vi ses på Blasieholmen igen. Jag anser det viktigt att vi seniorer gör oss synliga i
kansliet och förbundets lokaler för att synliggöra vårt engagemang.
Under hösten har vi dessutom gemensamt med staden tillsatt en arbetsgrupp som bl a har
till uppgift att systematiskt granska partiets seniorpolitik. Jag väljer medvetet ordet ”senior”
framför ”äldre” då det riskerar att leda fel i tanken. Ambitionen med det är att, som jag
tidigare givit uttryck för, göra vad vi kan för att lyfta fram den seniora kraften. Tyvärr så
återspeglas inte detta i våra olika och nu fastställda valsedlar. Men, kampen går vidare! Det
känns ibland lite som ”prat med kluven tunga” när våra politiker vill att vi ska jobba längre,
höja pensionsåldern. Men att inte samtidigt ge seniorer chansen att bidra i arbetslivet
oavsett om det är i det politiska eller annorstädes blir i mina öron en haltande logik. Vi
seniorer behöver verkligen engagera oss i detta. Har ni idéer om hur hör gärna av er. Vi
seniorer representerar ju en stor och viktig väljargrupp och vi Moderater måste visa att
partiets politik tar hänsyn till detta.
Under vintern/våren som i nuläget planerat bl a följande att bjuda in er alla till:
Besök i Riksdagen den 17 januari.
Seniorråd med extern föredragshållare den 9 mars.
Temaresa med båt till Åbo med intressanta föredragshållare den 26-27 april. Här är
planen att få Ulf Kristersson att inledningstala. Fokus och tema för resan är Val 2022.
Seniormässa i Kungsträdgården den 10 maj
Med dessa rader önskar jag er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År
Lars Röckert
Ordförande

