Till dig som medlem i
Nynäshamnsmoderaterna
Partivänner,
Alltsedan valet 2014 har vi Nynäshamnsmoderaterna arbetat strukturerat och
målmedvetet för att försöka åstadkomma förändring i Nynäshamn med sikte på en
valseger 2018.
Efter valet 2014 gjordes en valanalys som utmynnade i en arbetsgrupp, Agenda
2018, som utarbetade en plan för arbetet inför valet 2018. Ett stort antal medlemmar
har framförallt under sommaren och hösten 2018 aktivt arbetat med att föra ut vårt
moderata budskap, inte minst lokala angelägna frågor.
Kvaliteten på våra skolor måste höjas! Näringslivsklimatet måste förbättras!
Vi skall erbjuda mark till bostadsbyggande och företagsetableringar!
Den gamla bruksandan måste förändras!
Vi skall skapa en anda av framtidstro, entusiasm och entreprenörskap! Nynäshamn en fantastisk
kommun med skärgård, natur, närhet till storstaden, en oerhörd potential att attrahera både företag,
entreprenörer och nya invånare!
Efter 103 år av socialdemokratiskt styre, har en konstellation av Moderaterna, våra allianspartners
tillsammans med Sorundanet och Pensionärspartiet i Nynäshamn äntligen tagit makten i Nynäshamn i
nämnder och bolag.
Jag vill som ordförande i Nynäshamnsmoderaterna tacka för det engagemang som många visat
under valrörelsen. Under de senaste åren har flera nya medlemmar visat intresse för att delta i det
politiska arbetet.
Vi behöver ännu fler som kan verka i föreningen, i den politiska verkligheten och på andra sätt stödja
Nynäshamnsmoderaterna.
Har Du intresse att medverka i det politiska arbetet, att förändra Nynäshamn, att verka för att
Moderata värderingar och idéer förverkligas så hör av dig till mig eller någon av våra förtroendevalda.
Alla Nynäshamnare förväntar sig förändring ! Låt oss se till att dom inte blir besvikna! Under januari
kommer vi att kalla till årsmöte som går av stapeln i slutet av februari ! Vi återkommer med definitiva
datum.
Än en gång tack för ert engagemang!
God Jul och Gott Nytt År
Tommy Cumselius
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