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Hösten är här. Kylan drar in och det börjar blåsa lite mer. Oktober är ändå en fin månad med vackra färger.  

Lite svårare med november som mest känns kall och grå.. 

 

OKTOBER 

Normalt så brukar oktober vara lite lugnare i början efter Allmänna motionstiden (AMT) och budget. Den 

här gången blev det lite mer att göra. Jag var med på medlemsmöte och också i en utfrågning av oss Riks-

dagskandidater första veckan i oktober bl.a. Det var intressant med utfrågning. Ett nytt grepp för oss i di-

striktet.  

Veckan efter var plenifri men jag var ändå i Stockholm ett par dagar bl.a. för att träffa representanter för 

Rädda Vättern och också för ett möte i Luftförsvarsutredningen som jag fått kliva in i. Helgen efter var det 

sedan dags för Vänsterdagarna i Malmö. Ett mycket intressant och bra genomfört arrangemang med 

många intressanta seminarier och trevliga kamrater på plats. Med nästan 800 deltagare så var det det 

största arrangemang vi genomfört på många år. Det var upplyftande att träffa så många vänsterpartister 

och gamla kamrater, det gav verkligen ett lyft och vi fylldes nog alla av tillförsikt och förväntningar inför 

nästa års valrörelser.  

Vecka 42 var ”vanlig” vecka. Jag var med i den allmänpolitiska debatten och pratade om Palestina, träf-

fade RFSL, manliga nätverket i Riksdagen och fick också förmånen att luncha med min företrädare som 

ledamot från Östergötland, Britt-Marie Danestig. Ett kärt återseende… På lördagen åkte jag till Motala för 

att delta i och prata på manifestationen för Rädda Vättern. En ”folkrörelse” som är mycket aktiv och där 

våra kamrater från Motala gör ett mycket bra jobb. Det var nog nästan flest (V)-are på tor-

get…..Efterkommande vecka inleddes med att jag var med på kommunfullmäktige i Norrköping. Det var 

budgetdebatt så jag var uppe i talarstolen ett par minuter och pratade lite (V)-budget. Med vårt förslag till 

statsbudget så skulle alla kommuner, inklusive Norrköping, må mycket bättre.  Jag hade också möte med 

Luftförsvarsutredningen, deltog i en debatt på Försvarshögskolan, var med på Exportkontrollrådets möte 

och ett möte med Evenemangsgruppen som förbereder en eventuell lista på TV-arrangemang som ska 

”säkras” så att visa aktiviteter, mest sportsliga sådana, ”räddas” till SVT eller TV 4. Syftet är att se till att 

inte några TV-tittare stängs ute från sändningar som är av stort intresse, t.ex. OS. 

HEJ KAMRATER!  

TORBJÖRN BJÖRLUNDS MÅNADSRAPPORT 

Oktober 2013 

    Jag finns även på https://www.facebook.com/torbjorn.bjorlund 
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Torbjörn Björlund 

Ledamot i Försvarsutskottet, suppleant i 

Kulturutskottet och Arbetsmarknad-

sutskottet och Finansutskottet.  

Tel 08 - 786 60 27  

Mobil 070 - 243 13 31 
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Kampanjvecka 

Sista veckan i oktober var plenifri och då hade partiet lagt in en kampan-

jvecka om arbetslivet. ”Vi är människor inte maskiner” är ju en kampanj 

som pågått ett tag och nu var det dags för oss Riksdagsledamöter att åka 

ut i landet. De flesta hade önskat att få vara på ”hemmaplan”, även jag.  

 

Jag var ute på onsdagen och besökte olika verksamheter för att prata med 

folk och titta på hur det ser ut i olika verksamheter. Jag besökte urologen 

på Linköpings Universitetssjukhus och bygg företaget Andersson och 

Baggman i Finspång. Två bra besök med bra diskussioner om villkoren i 

arbetslivet. Både när det gäller stress och press  i vardagen i arbetet men 

också när det gäller villkoren för t.ex. utländsk arbetskraft. På kvällen 

var det ett öppet möte i Norrköping med lite för få, men engagerade, del-

tagare. Där pratade vi en del Fas 3 bl.a. Jag hann bara med en dags kam-

panjande, men är nöjd. 
 

Försvarsberedningen 

Anledningen till att det bara blev en dags kampanjande för min del var 

dels utfrågningen av oss Riksdagskandidater men också för att Försvars-

beredningen tagit upp arbetet igen. Eftersom det var plenifri vecka så 

hade man lagt in en resa i slutet av veckan. De bryr sig inte så mycket 

om vårt kampanjande…… Vi reste därför till Lettland och Estland, tors-

dag – fredag.  

Bra besök som vanligt med intressant kunskapsinhämtning. Samtidigt 

fick vi schemat för arbetet i FB fram till april när nästa rapport ska vara 

klar. Kan säga att februari – mars inte kommer att kommer att ge så 

många luckor till annat……. 

 

Kommande aktiviteter 

Nu närmar vi oss jul men mycket är kvar att göra. Närmast kommer vår 

valkonferens som kommer att spika både program inför valet och listor. 

Ser fram emot en bra konferens där vi fastställer ramarna för vårt kom-

mande valarbete, det är viktigt att vi kan förbereda oss på ett bra sätt. 

 

TILL SIST… 

Som sagt, mörkret sänker sig mer och mer. Men det blir snart ljusare 

också. Då framför allt i form av att vi kan tända ljus och mysa till det. 

Hoppas också att vi kan få lite snö, åtminstone i december, det brukar 

göra det lite ljusare också. Till vi hörs igen, jobba på med partiarbetet 

men glöm inte att sitta ner då och då med nära och kära med ett tänt ljus 

och mysa till det lite. Det behövs för att samla krafterna. 

 

Ha det  bra till nästa gång! 

 

Torbjörn Björlund, Din röst i Riksdagen 

Arbetslivskampanjen. Besök på 

urologen på US Linköping. Kvin-

nodominerad arbetsplats. Bra besök 

med bra samtal om de problem som 

man behöver brottas med....  

Arbetsmarknadskampanjen. Besök 

på byggföretaget Anders-

son&Baggman. Mansdominerat. 

Intressant med givande diskussion-

er. Bl. a. om SD...... Tuffa krav 

med Lavaldomen på både an-

ställda och företag. 

http://www.nt.se/bloggar/bloggare.aspx?blogg=6214079
http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=6601792
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjerusalemkommitten.se%2Findex.html&h=mAQGfAN5o&s=1

