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Bästa medlem i Moderatföreningen Hedvig Eleonora,  

Nu är det mindre än en månad till valet – ett viktigt val. Sverige har haft en socialdemokratisk 

statsminister i åtta år, stödd främst av V och MP, och trots att de partier som står till höger har haft 

en klar majoritet i riksdagen. Det ska det bli ändring på from 11 september. Men det är väldigt jämnt 

i opinionen, och trots att det låter som en klyscha så är varje enskild röst avgörande. Just nu säger 

opinionsmätningarna att det är ett (!!!) mandats övervikt för ”Ulfs lag”. Det är uppmuntrande och 

bra tändvätska inför det intensiva kampanjarbetet som nu väntar.  

Ni har säkert sett att det from klockan 12:00 idag sitter valaffischer över hela Östermalm, allt från 

Karlavägen, Karlaplan, Östermalmstorg, Strandvägen osv med tydliga moderata budskap. Dessa ska 

nu hamras in hos väljarna. Vi i Hedvig Eleonora kommer att ha morgonkampanjer två dagar i veckan, 

normalt tisdag och torsdag 7:30-8:30 (imorgon 15 augusti kör vi dock måndag), samt varje fredag 

eftermiddag 16:30 och lördagar 11:00 fram till valet. Vi håller nästan alltid till på Östermalmstorg. 

Sedan kommer vi så klart att tillsammans med övriga moderatföreningar på Östermalm att bemanna 

valstugan på Karlaplan. Den öppnar lördag 20 augusti.  

Vi behöver allt stöd vi kan få, så anslut gärna i en eller flera av våra kampanjer, eller kom bara förbi 

och säg hej och växla några ord om vad du tycker är viktigast inför valet. Alla insatser räknas. Jag 

läser idag i SvD att Carl-Johan Westholm, fd Näringslivets ekonomifakta, Företagarna och Svensk 

Handel, brukade säga att de politiska partierna är politikens säljare, sällan dess skapare. Fyra veckor 

före ett val är detta definitivt sant. Nu är det kampanjande som gäller. Alla exakta tider och platser 

finns att läsa om på Östermalmsmoderaternas Facebooksida, länk bifogad:  

https://www.facebook.com/groups/194280223930298 

I början på augusti presenterades huvudbudskapen i Moderaternas nationella valkampanj, som 

utgår från Sveriges tre största samhällsproblem – brottsligheten, ekonomin och jobben samt energi- 

och klimatkrisen. Tre otroligt viktiga områden, där vi också har konkret politik som gör skillnad och 

stöd i opinionen.  

Slaget står till stor del om de stora nationella frågorna. Men nästan lika viktiga är de lokala frågorna, 

och den lokala politiken. Ett vasst lokalt program behövs definitivt om vi ska fortsätta att styra i 

Stadshuset. Därför känns det otroligt bra att kunna skriva att våra lokala vallöften, som kommer att 

drivas från Stadshuset och Stadsdelsnämnden, nu är tagna. Några exempel:  

• Fler parkeringsplatser och översyn av avgifter och tider, även vad gäller laddning 

• Förstärkt 24-timmars garanti för klottersanering och fler papperskorgar 

• Upprustade alléer på Valhallavägen och Narvavägen 

• Mål att alla vårdnadshavare får något av sina topp tre-val av förskola 

• Höjda språkkrav inom äldreomsorgen vid anställning och ökad utbildningstakt tills alla 
behärskar yrkessvenska 

• Ett levande Östermalmstorg med fler restauranger 

• Åtgärder för att motverka ensamhet och psykisk ohälsa bland våra äldre 

• Ökad kontinuitet i hemtjänsten 

• Ökade insatser mot inbrott genom att stärka upp grannsamverkan med väktare som agerar 
brottsförebyggande (gäller speciellt Norra Djurgårdsstaden) 

https://www.facebook.com/groups/194280223930298
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• Nya parkeringsgarage 

• Ett snyggare, tryggare och renare Humlegården  

Till sist, glöm inte att om Moderaterna ska vinna valet måste vi vinna i Stockholm, och ska vi vinna i 

Stockholm så gäller att vinna på Östermalm. I förra valet var det i runda slängar 60% av 

Östermalmsborna som röstade på ett annat parti, så potentialen är stor.  

Hoppas vi ses på någon av kampanjerna framöver! 

Har ni synpunkter eller frågor inför valrörelsen hör i så fall gärna av er till mig på 

johan.c.ekwall@gmail.com.   

Nu kör vi!! 

Bästa hälsningar 

Johan Ekwall,  

Ordförande Moderaterna Hedvig Eleonora 

14 augusti 2022 
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