
 
 

Verksamhetsberättelse MSÖ 2019 

Vi i Moderata Seniorerna Österlen (MSÖ) har under 2019 haft 4 aktiviteter för våra 

medlemmar. Många Seniorer var aktiva i valarbetet inför EU-valet,  

Under vårens möten träffade vi Praktikertjänst som informerade om deras sätt att driva 

Simrishamns sjukhus och hur de såg på lasarettets framtid. Charlotte Wadström, Simrishamns 

Bostäders nya VD informerade om Thulehem i Lund. I maj bjöd vi in Seniorer från Ystad och 

Tomelilla till ett gemensamt möte med Riksdagsman Hans Wallmark Moderaternas 

utrikespolitiska talesperson. Hans pratade om Sveriges säkerhet i orolig tid samt lite om 

Moderaternas kampanj inför EU-valet. Vårt kommunalråd Jeanette Ovesson informerade om 

vad som var på gång i kommunen. 

I september var vårt möte lagt till Killegården i Kivik, där Carl-Johan Sonesson 

Regionstyrelsens ordförande informerade om Region Skåne och dess utmaningar. Han gav 

också en information om vilka beslut som var på gång inom Skånetrafiken mm. Henrik Stridh 

VD på Äppelriket pratade om Äppelriket och årets äppelskörd. Ett mycket fängslande 

föredrag. Vi fick också möjligheten att provsmaka lite olika äppelsorter. Skåne Seniorernas 

ordförande Carl-Johan Carlborg informerade om vilka frågor som vi driver i Skåneseniorerna. 

Året avslutades med ett möte på Röken by Sonesson med Luciatåg, god julmat samt ett härligt 

föredrag av Lena Alebo om Gamla tiders jul. Maria Linde Strömberg Socialnämndens 

ordförande informerade de äldrefrågor som är på gång i kommunen.  

Alla våra möten har varit välbesökta med intressanta diskussioner 

Moderata Seniorer Österlen har en ledningsgrupp som under året har bestått av Monica 

Engebo, Karl-Gustav Högberg, Sven Bladh Ingemar Nilsson och Carl Strömberg. Med 

Ingemar Nilsson som ordförande. Gruppen har haft 7 protokollförda möten. Ledningsgruppen 

har deltagit i Moderata Seniorerna i Skånes Seniorrådsmöte i Malmö och höstmötet i Malmö. 

Ordföranden har varit på Moderata Seniorernas årsmöte i Uppsala som representant för 

Seniorerna i Skåne. 

MSÖ har fått 5 000 kr i verksamhetsbidrag från Kretsen av vilka 230 kr är över efter året slut. 



 
 

 

Det kommer att vara viktigt för Moderata Seniorerna att göra sin röst hörd inom partiet även i 

framtiden. Opinionssiffrorna visar att Moderaterna tappas sympatisörer i åldersgruppen + 65 i 

stötte utsträckning än partiet gör. Det krävs en framtida satsning på äldrefrågorna i partiet. 

Detta kommer vi att arbeta vidare med under 2020. Där vi planerar för ett möte för att 

informera om våra frågor samt att bjuda in potentiella nya medlemmar till Moderaterna. 
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