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I takt med vårens intåg...

...och hävandet av Coronarestriktionerna noterar vi även en försiktig men lika 
välkommen trendförändring gällande det nationella opinionsläget. Den 
sammantagna bedömningen av 11 st mätningar visar på att vårt ökade fokus 
på sakfrågor ger resultat. Mindre partier får traditionellt mer utrymme i medier ju 
närmre valet vi kommer, och i kombination med bra politik att Corona inte 
längre är det allenarådande debattämnet, hoppas vi att trenden fortsätter. 

Laddade frågor!
Från att vi Liberaler i åratal nästan ensamma tala om elförsörjningens 
utmaningar, är det nu på allas läppar. Utifrån ett lokalt perspektiv kan vi stolt 
konstatera att vårt regionråd Louise Eklund länge varit en av de mest 
tongivande i debatten. Redan när vi för fyra år sedan tillsammans talade i 
Almedalen, under temat Cirkulär Ekonomi och Employer Branding, varnade 
Louise, relativt ensam, för den rådande elbristen och ett framtida scenario av 
det slag vi nu ser. På samma vis som Nyamko under sin tid som minister 
framsynt lyfte utmaningarna med hedersförtryck och utanförskap, har vi nu 
genom Förortslyftet ett väl genomarbetat program. 

I Malmö har vi, under ledning av Sara Wettergren, som bekant en positiv trend 
med allt fler behöriga skolelever. Därtill även en bra utveckling gällande 
försörjningsstöd och det goda arbete som Joel Laguna med flera bedrivit under 
en lång tid. Läs även Simon Chrisanders strålande och nyligen i SDS 
publicerade artikel om framtidens infrastruktur och näringslivssatsningar.

Liberal politik är med andra ord framsynt och gör skillnad, och det är kring 
detta vi nu ska fortsätta att fokusera på. Man lyssnar som bekant först när man 
blivit lyssnad på, och vi är genom arbetet med bland annat Liberalerna 
Lyssnar, och bortom turbulenta interna vägvalsdiskussioner, nu i ett läge där vi 
ska lyssnas på! Vi ska höras, vilket nu är även så smått böjar synas i opinionen - 
för vi har lösningarna. 
I ett samhällsklimat som allt mer rycks isär av skenande ytterkanter, behövs 
Liberalerna som en rationell röst jordad i både vetenskap och människors 
upplevda verklighet. Först då förmår vi skapa ett Möjligheternas Malmö för alla!

https://www.sydsvenskan.se/2021-12-27/vi-i-liberalerna-kan-starkta-ge-oss-in-i-valrorelsen-med-fokus-pa-ytterligare-forbattringar-for-malmoborna?fbclid=IwAR0DmJdChVTPsZ6ymCS1ALe0jLlRJgMvgsd5h18tg4Mt7kRxUVIdAYQdTLg
https://www.energinyheter.se/index.php/20200820/22312/louise-eklund-l-elbristen-slar-hart-mot-skane
http://www.kahemi.com/wp-content/uploads/2019/06/KAHEMI-ALMEDALEN-2019-4-JULI.pdf
https://val.digital/Party-L/
https://www.liberalerna.se/forortslyftet
https://www.sydsvenskan.se/2022-02-07/bygg-hogt-och-modernt-och-gor-malmo-attraktivare-som-kuststad?fbclid=IwAR1oJhvJ1dhgeP11g00_bvRjR9EuqWgp6bTdqjRnHwZh7mAJNpPcmuZ4N9k
https://skane.liberalerna.se/blog/liberalerna-i-skane-lyssnar/
https://skane.liberalerna.se/blog/liberalerna-i-skane-lyssnar/
https://www.sydsvenskan.se/2021-12-27/vi-i-liberalerna-kan-starkta-ge-oss-in-i-valrorelsen-med-fokus-pa-ytterligare-forbattringar-for-malmoborna
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Månaden som gått har tyvärr innehållit inställda fysiska kampanjer pga 
Corona, något vi nu tar igen genom flertalet evenemang vilka ni lättast 
följer vi vår interna Facebooksida, medlemsappen eller i kontakter med vår 
ombudsman Mladen (mladen.radojkovic@liberalerna.se). 

Dock har vi hunnit med en Liberal AW såväl som att lyssna till Allan Widman 
gällande det europeiska säkerhetsläget.

i 

Möten i Länsförbundets valledning, såväl som ordförandeträffar med de 
olika Skåneavdelningarna, och inte minst förra helgens Kick-Off på Malmö 
Live, andades alla valår med stor optimism och ett smittande 
engagemang hos alla deltagare och medarbetare. Ni kan via 
Länsförbundets hemsida ta del av material och filmade evenemang för er 
som missat. Mats Persons tal var oerhört inspirerande, och därtill var det 
mycket intressant att via Kelvin Ellenton samt Chris Renard, få tal del av 
erfarenheter från våra danska respektive engelska syskonpartier. 
En kul notering i allt allvar var att månadens ordförandeträff hälls den 2-2-22 
vilket samtidigt var 222 dag till valet! :-) 

Michael Högberg

Liberala gratulationer till jubilerande 
medlemmar! 

Aldin Licina fyllt 30 år 
Samir Miskovic 50 år 
Salem Dawood 30 år 
Magnus Landgren 40 år 

Ordförande ,  L i bera lerna Malmö

Jag har även deltagit vid en dag med Myndigheten för delaktighet, där 
samverkan och utveckling mellan våra myndigheter stod på agendan. 
Samverkan, kommunikation och erfarenhetsutbyte har ett kort bäst före 
datum, varpå nytag och evenemang likt detta är ett ständigt 
återkommande behov.

Vi har även haft ännu ett lyckat Liberalt Forum. Denna gång med 
legenden, pionjären…ja, lovorden tycks aldrig upphöra då man nämnder 
Amelia Adamo. Vinnare av Stora Journalistpriset, VD för Bonniers 
Veckotidningar, chef på Aftonbladet, initiativtagare till Rosa Bandet, Earth 
Hour, och nu senast ledamot i Ensamhetskommissionen. För er som missade 
samtalet blir det inom kort tillgängligt på YouTube.

Vi kommer framöver att delvis omvandla formatet Liberalt Forum till Liberala 
Soffan, med en mer publik samtalsform. Mer info inom kort. 
Glöm inte att anmäl er till vårt stora årsmöte den 27 februari!
Ni kommer även i dagarna att få ett mail kring kampanj-
och engagemangs inventering, inför valåret. 

Ha det bra!

https://www.facebook.com/groups/802386756507976
https://skane.liberalerna.se/
https://ensamhetskommissionen.se/
https://www.facebook.com/groups/802386756507976
https://sv.wikipedia.org/wiki/Amelia_Adamo
https://www.linkedin.com/in/kelvinellentonjensen/?originalSubdomain=dk
https://www.libdems.org.uk/chris_rennard
https://www.liberalerna.se/app
https://www.mfd.se/



