Skåneseniorernas höstträff: Inriktning mot framtiden
Skåneseniorernas höstträff hölls den 29 november på anrika hotell Svea i Simrishamn.
Det var välbesökt med över 80 deltagare från 20 av Skånes kommuner. De flesta
”simrishamnare”, förstås, men Trelleborg kom god tvåa, följ av Helsingborg och Ystad.
Sedan vi registrerat oss och betalt seminarieavgiften bjöds vi på kaffe och en god
smörgås.
Förste talare var Anders Johnsson som tillsammans med sin fru driver Stockeboda
Gård, ett före detta jaktskott som blivit konferensanläggning i det fagra Österlen. Nu är
han Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn, eller kanske bara nominerad,
kommunfullmäktige sammanträder ju först på måndag.
Han presenterade Simrishamns sevärdheter, Konstrundan, Stenshuvuds nationalpark,
Kivik Art Centre, Autoseum, Sveriges största fiskehamn och mycket annat.
Problem är de höga medelålden, bara fyra kommuner i Sverige har högre, Simrishamn är
Seniorernas stad. Bara 120-130 barn föds om året.
Därför är företagande och tillväxt framtiden. Fler bostäder måste byggas som är
attraktiva för unga barnfamiljer.
Politiskt styrs kommunen av de fyra allianspartierna + det lokala Österlenspartiet. De får
25 av 49 mandat, en majoritet om än svag.
Inger Koch som är ordförande för MSS, det vill säga Moderata Seniorer i Sverige,
delade sin glädje med oss över att moderaterna efter det senaste valet är på väg att bli
ett statsbärande parti samtidigt som mycket talar för att det rödgröna samarbetet
spricker.
MSS mål är att
- vara en resurs för partiet.
- att stärka seniorernas ställning inom partiet och
- att vinna seniorväljare
Ombudsman Daniel Runemalm kommenterade valresultatet.
Från 2002 till 2010 ökade Moderaterna sin väljarandel med 14,7 procentenheter, den
största ökningen i svensk historia!
Bland förvärvsarbetare var Moderaternas väljarandel 32 procent medan
Socialdemokraterna fick 22 procent. Tydliga statistiska bevis för vilket parti som är Nya
Arbetarpartiet.
Under dagens gång genomfördes också ett val av och vice ordf. för Seniorrådet.
Inger Koch var då mötesordförande, valberedningens förslag framfördes av Jan
Backman, Helsingborg och Sven Borgvald skrev protokollet. Alla valen var på fyra år. Till

ordförande valdes Käthe Berggren, Malmö, till vice ordförande Sven Borgvald,
Helsingborg och till 2:e vice ordförande Bertil Tomelius, Trelleborg
Enligt god tradition deltar ordföranden för länsförbundet Lars-Ingvar Ljungman i
seniorernas Skåneträffar. Så också denna gång.
I Region Skåne är nu Moderaterna största partiet. Detta innebär ett stort ansvar. Det
gäller att fortsätta att identifiera vilka som är de viktigaste frågorna i väljarnas vardag.
Och att erbjuda de rätta svaren och de bästa lösningarma.
I de skånska kommunerna är det rörigt på sina hålla efter framgångar för
Sverigedemokraterna och mindre lokala partier.
Vi får inte göra samma misstag som Socialdemokraterna nu gjort i två fall, att reduceras
frånatt vara det klart största partiet till ett ”vilket parti som helst”. Alltid ha klart för oss
att ”efter varje framgång kommer nederlaget närmare”.
Men, vi har vunnit en ny regeringsperiod och 2014 kommer Sverige att vara ”ett annat
land” än 2006.
Under rubriken Vin i stora mängder i Simrishamn presenterade Bo Thorsson, vd Nordic
Sea Winery, ett nystartat livsmedelsföretag i kommunen. Det har tillverkning,
förpackning och lagerverksamhet för vin i Simrishamn.
I flexitankar med 24 000 liter i varje kommer vin från hela världen på båt till de
närmaste hamnarna och sedan till Simrishamn med lastbil. Det är ett råvin, färdigjäst
men inte förädlat. Inne i vineriet blandas olika viner och smaksätts enligt hemliga recept.
Ute i vinfabriken går allting automatiskt. Flaskor och bagar fylls på, korkas, stämplas,
packas i lådor och plastas in på pallar utan någon behöver lyfta ett finger. 6 000 flaskor
passerar varje timma.
Till sist hade två nyblivna skånska riksdagsledamöter tillfälle att presentera sig för
Skåneseniorerna i Simrishamn, Jonas Jacobsson från Hälsingborg och Patrick Reslow från
Malmö. Jonas kommer från näringslivet medan Patrik varit partisekreterare.
Jonas kommer från Tågaborg, är intresserad av musik, historia – särskilt 1:a världskriget
och är whiskysamlare. Han är gymnasieingenjör, elteknik. Fadern drev i många år en
radiostation i Skälderviken. På den tiden var det bara staten som fick sända
radioprogram så polisen kom och beslagtog all utrustning. Redan som treåring blev lille
Jonas skeptisk mot statliga ingrepp. Jonas presenterar sig som ”klassiskt liberal” som
tror på varje människas rätt till frihet och personligt ansvar. Men han har också stor
respekt för människans behov av trygghet och vill därför betecka sin ideologi som
”liberalt konservativ”. Han vill arbeta för Öresundsregionens utveckling, privat
företagande – han vill kunna växla mellan perioder av politisk verksamhet och att arbeta

i näringslivet samt förändring av politikerrollen. Det är ett förtroendeuppdra och bör vara
tidsbegränsat till ett visst antal mandatperioder.
I Riksdagen fick Jonas direkt en ordinarie plats i Näringsutskottet.
Jonas är en man med torr humor som lockade till många skratt.
Patrik som startade sin karriär i MUF i Sjöbo 1983 var lärare och forskare i juridik. Valde
att bli partisekreterare 2006 och är alltså nu i riksdagen där han direkt blev ordinarie
ledamot i justitieutskottet. Hans intressen är ”Malmöfrågorna”, Brott & Straff (gäng,
vapen, droger) samt skolpolitiska frågor. Han vill arbeta för sträng are straff, bättre
ersättningar till brottsoffren och sänka straffbarhetsåldern.
Båda var goda talare med intressanta budskap.

