
Har du dåligt samvete för att du inte varit aktiv i föreningen? 
Ha inte det! Alla har vi olika förutsättningar att vara delaktiga i det liberala arbetet. 
Alla liberaler är välkomna som medlemmar och alla, aktiva som passiva, behövs i vårt arbete med

att göra Borlänge mer liberalt! Du kan välja att vara aktiv på ett politiskt plan eller i vårt föreningsarbete. 
Du kan välja att hjälpa till i våra kampanjer, dela ut flygblad i ditt bostadsområde eller delta i någon

annan av våra utåtriktade aktiviteter. 
Du är också en viktig kugge i ditt nätverk där du kan sprida information för att få fler att tänka och

rösta liberalt. Tack för din insats, stor som liten, under 2013!
/Monica
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Är du intresserad av att sköta
om vår hemsida? 
Vi har ambitionen att hålla vår
hemsida ständigt uppdaterad
med utspel vi gör och andra ny-
heter. Detta blir än mer viktigt
ju längre fram mot valet vi kom-
mer, då vi vet att sökningarna
ökar. 
Hör av dig till Monica om du är
intresserad.

Har du sett att du har fått brev
om provvalet? Din röstsedel ska
vara inskickad senast den 7 ja-
nuari. 
Därefter kommer kommittén
att ta fram förslag till kommun-
och landstingslista. 
Listorna kommer fastställs vid
årsmötet den 3 februari. 
/Nomineringskommittén

God fortsättning och gott nytt år! tillönskas er alla. 

Tack för ert arbete och stöd under 2013!

Webmaster
sökes!

“Fler kvinnor där
makten finns. Fler
män där barnen
finns.” 
Många citerade
Fredrika Bremer-
förbundets ledord
på landsmötet,
däribland vår
jämställdhetsmi-
nister Maria Arn-
holm.

Provval till 
kommun och
landsting

Här kommer BorlängeLiberalen - årets sista medlemsbrev i nytt format. 

2013 har varit ett innehållsrikt år för vår liberala verksamhet i Borlänge. 

Därför vill vi säga:

Datum 2014

BorlängeLiberalen



 

Åke Eriksson uppvaktas i samband med sin 70-årsdag. Foto: Monica Lundin

Välkommen att
kontakta oss!
Här nedan finner du kontakt-

uppgifter till gruppledare,

styrelsens presidium och

länets ombudsman. 

Gruppledare
Monica Lundin

0243-685 00

monica.lundin@folkpartiet.se

Ordförande
Lars Ingvarsson

0243-104 55

lars@ingvest.se

Vice ordförande
Torsten Hansson

070-301 99 98

torsten.ha@telia.com

Ombudsman
John Thornander

070-428 47 90

john.thornander@folkpar-

tiet.se

Efter nästan ett år som ordfö-
rande kan jag konstatera att både
Monica och jag upplever bytet
gruppledare/ordförande som rätt.
Efter sin graviditet har hon nu bli-
vit en aktiv gruppledare. 

Min strategi som ordförande är att partiet
skall finnas i folks medvetande och visa att
vi existerar. Därför har målet varit att vi med
hjälp av uttalanden, interpellationer och mo-
tioner alltid skall vara omnämnda i pressen
efter varje kommunfullmäktige. Som kom-
plement har Monica lyckats få media även
efter sammanträden i barn- och bildnings-
nämnden. Förbudet mot tårtor mm i försko-
lorna där Monica reserverade sig har många
till mig kommenterat som ett positivt age-
rande. 

Efter mycket om och men lyckades vi i
höst även tillsammans med alliansen lägga
ett eget förslag på reviderad budget. Folk har
noterat att alliansen nu börjat hålla ihop. Det

är viktigt inför valet. 
Personligen arbetar jag intensivt på presen-

tations- materialet till vår studiecirkel om
framtida drivmedel. Möjlighet finns att till-
verka flytande drivmedel av koldioxid och
vatten. Det skulle kunna vara intressant även
på riksplanet och skulle kunna ge Folkpartiet
en egen klimatpolitik.

Året som gått har inneburit stor sorg då tre
personer avlidit, KG Grane, Lennart Frem-
ling och nu senast vår nestor Bruno Blom-
quist. Alla tre var personligheter som saknas
framöver. Må de vila i frid.

Vi har varit sparsamma i år vilket betyder
att ekonomin är relativ god och vi står eko-
nomiskt starka inför valåret 2014. Nu är det
bara att utnyttja julhelgen att vila ut och ta
nya tag i vår. Det gäller nu att stärka libera-
lerna i de kommande valen.

En God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas
er alla. 

Lars Ingvarsson

Ordförande har ordet

Monica Lundin
riksdagsetta
Vid senaste förbundsårsmötet

valdes Monica som länets

toppkandidat på riksdagslis-

tan. -Jag är övertygad att med

hennes engagemang så åter-

tar Folkpartiet sitt mandat i

riksdagen kommande val

2014./ Lars

Monicas blogg:
www.monicalundin.wordpress.com
www.folkpartiet.se/borlange
borlange@folkpartiet.se


