KOMMUN- OCH REGIONPOLITISKA DAGAR 2020
Fredag 20 till lördag 21 mars – Viking Cinderella

FREDAG 20 MARS
Kommundagarna inleds på CLARION HOTEL SIGN Norra Bantorget
13.00

Partisekreterare PETER KULLGREN hälsar välkommen

13.05

Låt oss prata om samhällsgemenskap
Den kristdemokratiska idéen om att samhället i grunden bygger på gemenskap blir allt viktigare.
Under höstens riksting klubbades ny politik inom integration och landsbygd, två områden som
blivit allt viktigare de senaste åren.

INTEGRATION

LANDSBYGD

13.20

Inledningstal av EBBA BUSCH THOR

14.00

PAUS

I entrén serveras wraps och något varmt att dricka.

FREDAG 20 MARS
Kommundagarna fortsätter på

VIKING CINDERELLA

15.30

Incheckning på Vikingterminalen

16.10

Ombordstigning

16.50

Välkommen ombord på kommun- och regionpolitiska dagar

17.00

Toppmöte

17.30

Låt oss prata om samhällsgemenskap

Adress: Stadsgårdskajen, 116 45 Stockholm. HITTA HIT

kd.nu/vikingterminalen

Medtag giltig legitimation.

BENGT GERMUNDSSON, ordförande i Kommun- och Regionpolitiska Rådet och andre vice ordförande
i KD hälsar välkommen ombord.

EBBA BUSCH THOR och PETER KULLGREN i samtal om Kristdemokraternas utmaningar och möjligheter de kommande åren.

Aldrig förr har det politiska landskapet varit så splittrat som nu. Vad gör det med medborgarnas tillit till systemet? Och vad krävs av politiken
för att svara upp inför de stora utmaningar som ligger framför oss?

TRYGGHET

VÅRD

EKONOMI

Andreas Carlson

Acko Ankarberg Johansson

Jakob Forssmed

18.20

PAUS

18.35

SEMINARIER FREDAG A

A1

Dryck och tilltugg finns i Wine Bar på däck 8, i konferensloungen på däck 9 och i Melody Lounge på däck 7.

TRYGGHET

A2

VÅRD

A3

EKONOMI

ETT TRYGGT SAMHÄLLE – INGA
UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN

PATIENTEN I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD,
SJUKVÅRDENS ORGANISATION

BALANS I EKONOMIN – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÄTT PRIORITERINGAR

Vad kan kommunerna göra för att motverka
gängkriminalitet och radikalisering? Hur ser radikaliseringen ut? Medverkan av Magnus Ranstorp,
Terrorforskare vid Försvarshögskolan och Andreas
Carlson, riksdagsledamot, gruppledare och vice
ordförande i riksdagens justitieutskott.

”Patienten är inte gäster i vår organisation, vi är
gäster i deras liv ”. Om patienten som utvecklare av
vården och ett partnerskap mellan vården och patienten. Medverkan av Peter Graf, VD för vårdföretaget TioHundra i Norrtälje, Anders Blank, VD för LIF
och Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot
och ordförande i riksdagens socialutskott.

Att göra omprioriteringar och att våga förändra.
Vilka utmaningar har kommunsektorn framöver
och hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?
Medverkan av Annika Wallenskog, ekonomichef,
SKR, Bengt Germundsson, vice partiordförande och
KSO i Markaryds kommun, samt Jakob Forssmed,
riksdagsledamot, 1:e vice partiordförande samt
ekonomiskpolitisk talesperson.

19.40

PAUS

Samtliga hytter kommer vara incheckningsbara senast 18.00.
Har du inte checkat in tidigare är det bra att göra det nu.
Fredagsdeltagare lämnar fartyget.

19.40 GARE

FREDAGSDELTA ET
LÄMNAR FARTYG

FREDAG 20 MARS
20.15

FESTKVÄLL

20.15 Första sittningen i The Buffet, däck 8
20.45 Andra sittningen i Seaview Dining, däck 8.
(Vilken sittning du blivit tilldelad framgår av biljetten som du erhåller vid incheckning)

FESTMENY

Förrätt: Ponzumarinerad fjordlax med avocadomajonnäs, picklad gurka, edamameböna och friterat rispapper. Huvudrätt: Helstekt oxfilé med
tellicherrypepparsås, baconstekta champinjoner, stjälkbroccoli och potatiskaka. Efterrätt: Chokladcreme aprikos och youghurtskum.

22.30

DANS OCH UNDERHÅLLNING
Sveriges mest kända dansband Larz Kristerz underhåller hela kvällen. Utöver Larz Kristerz
erbjuds musikunderhållning i puben på plan 7, Wine Bar på plan 8 och Melody Café på plan 7.
Under kvällen delas bland annat priset ”Årets kristdemokrat” ut.

MER UNDERHÅLLNING OMBORD
▪ PUBEN, däck 7: trubaduren Mads Clausen underhåller.
▪ WINE BAR, däck 8: pianisten och soloartisten
Rebecka Dellskog underhåller med allt från visa till hits.
▪ MELODY CAFÉ, däck 7: coverunderhållning av Heatlandboyz från Värmland

”NATTMAT”
Nattmat finns att köpa i Melody Lounge,
på däck 7.

LÖRDAG 21 MARS
07.00

FRUKOST

09.00

KLIMATUTMANINGEN – ANSVARET ÄR VÅRT

Frukost serveras i Viking Buffet och Seaview Dining på däck 8.

LIZA-MARIA NORLIN, ledamot i partistyrelsen

09.30

SEMINARIER LÖRDAG B

10.30

PAUS
Paus. Kaffe, vatten, frukt och muffins. Serveras i anslutning till Étage på däck 8, konferensloungen på däck 9
samt Melody lounge däck 7. Du fikar närmast där du varit på seminarium.

11.00
12.00-13.45

SEMINARIER LÖRDAG C
LUNCH

Lunchservering sker på däck 8 i restaurangerna The Buffet och Seaview Dining
12.00 Första sittningen i The Buffet
12.30 Andra sittningen i Seaview Dining
13.15 Vid behov: tredje sittning i The Buffet

LÖRDAG 21 MARS
13.45

14.30

JALLA - INTEGRERA FLERA!
CHARBEL GABRO har blivit utsedd till årets talare både 2018 och 2019. Han är en
föreläsare som älskar att utmana, ifrågasätta och skaka om. Föredraget handlar
om gruppcentrering vs individcentrering samt frågor om mångfald
och inkludering.

VÅRKAMPANJEN PRESENTERAS

CHARBEL GABRO

Kristdemokraterna har ett erkänt bra kampanjarbete som bara blir bättre. Som sista programpunkt
presenteras vårens kampanjtema. Med andra ord blir avslutningen något bra att bära hem.

14.45

AVSLUTNING

15.15

ANKOMMER STADSGÅRDSKAJEN

SEMINARIER

B1
C1

Hur kan stadsplanering främja hälsa, trygghet, välbefinnande och samhällsgemenskap? Småhus, radhus,
hyreshus, skyskrapor eller bostad på landet? Kan vi
genom ett aktivt och strategiskt samhällsplaneringsarbete motverka segregation och utanförskap? Främja
hälsa och samhällsgemenskap? Medverkande av Larry
Söder vice ordförande i riksdagens civilutskott, Annicki
Oscarsson, KSO Ödeshög och Marcus Jonsson, kommunpolitiker i Sundbyberg.
LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

B2 ENSAMHET – EN FOLKHÄLSOFRÅGA
Social tillhörighet och gemenskap är ett av människans
C2 mest grundläggande behov. Bristen på meningsfulla re-

lationer kan inte ersättas med medicin. För den den som
känner sig ofrivilligt ensam ökar risken att bli sjuk, både
psykiskt och fysiskt. Ensamhet medför dessutom stort
mänskligt lidande och i förlängningen stora kostnader
samhället som kanske är helt onödigt - för visst går det
att göra något. Medverkan av Lena Alestig Thunborg, Helena Viberg, Friendliness samt Maria Nilsson, regionpolitiker västra Götaland. LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

B3 ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE
C3

med ansvar för funktionshinderpolitik, Mia Frisk, regionråd i region Jönköping och Christian Eberstien Kommunalråd i Lerum med ansvar för LSS-frågor. PS. Lerum
blev årets LSS-kommun 2019. LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

STADSPLANERING FÖR SAMHÄLLSGEMENSKAP

– ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

Att både kunna och få vara delaktig i samhällsgemenskapen oavsett förutsättningar borde vara en självklarhet. På vilket sätt kan vi bidra till fungerande LSS i vår
kommun? Medverkan av Pia Steensland, riksdagsledamot

B4 KÖFRI HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C4

I Sverige var det hösten 2019 över 140.000 personer
som fick vänta olagligt länge på den vård de har rätt till.
Varför klarar andra länder att hantera vårdköerna bättre
och utan större resurser än Sverige? Varför misslyckas
vården gång på gång? Medverkan av representant från
angränsande land och Ella Bohlin, vårdutvecklingsråd i
Region Stockholm. LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

B5 EN SKOLA FÖR ALLA ELEVER
Hur formar vi en politik som lyfter elevers resultat och
C5 ger lärarna bättre förutsättningar att leda arbetet i

klassrummet? Hur garanterar vi eleverna kunskaper och
färdigheter oavsett vilken bakgrund de har eller vart i
landet de bor? Och hur utformar vi en kristdemokratisk
skol- och utbildningspolitik som rustar för framtiden.
Medverkan av Marlene Jörhag, kommunalråd Örebro,
Jonas Segersam, kommunalråd Uppsala och Gudrun Brunegård, riksdagsledamot i utbildningsutskottet. LÖRDAG
09.30 OCH 11.00

B6 FRAMTIDENS TRANSPORTER
– GRÖNARE OCH SMARTARE
C6 Hur skapar vi en fungerande infrastruktur i och för hela
Sverige? Är längre och tyngre lastbilar en smart idé? Går
det att få klimatsmarta och miljövänliga transportlösning-

SEMINARIER

ar eller är det omöjligt? Och vilken roll har kommunen
och regionen i detta? Medverkan av Jerker Sjögren, Jesjo
Konsult, Magnus Jacobsson, vice ordförande Riksdagens
trafikutskott och Anders Josephsson, Transportföretagen.
LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

B7
C7

B8
C8

B9

Hur fångar vi upp och ger nya medlemmar möjlighet att engagera sig i partiet? Finns det plats
för nya? Årets partiavdelning är ett exempel på en
avdelning som lyckats engagera nya medlemmar.
Finns det andra organisationer att lära av, vad kan
vi som parti lära oss av dem? Medverkan av Göran
Sydhage, VD för Motorförarnas riksförbund MHF,
Ella Kardemark, Årets partiavdelning samt Niklas
Arvidsson, ordförande i KD Borås.
LÖRDAG 09.30

BUDGETEN ETT VERKTYG FÖR ATT
SLOPA SLÖSERI
I varje kommun och region är den fastslagna budgeten en grundbult för verksamheten. Att kunna läsa en
budget och att veta hur saker hänger samman är viktigt.
Inte minst när det kommer till skarpa budgetförhandlingar. Det bästa sättet att motverka slöseri och klara
prioriteringarna är att kunna läsa samt förstå en budget.
Om detta ska Bengt Germundsson KSO Markaryd och
Anders Andersson, regionråd och fd LSO Kalmar län, och
Elisabeth Lann, kommunalråd Göteborg prata mer om.
LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

ETT STARKT NÄRINGSLIV BRA FÖR
SAMHÄLLSGEMENSKAPEN
Ett starkt näringsliv vinner alla på men hur kan förutsättningarna förbättras? Kan kommunen ta ett större ansvar
för att näringslivet ska växa och i förlängingen generera
intäkter till det gemensamma. Medverkan av Jakob Steinstö, Projektledare hos Svenskt Näringsliv och Camilla
Brodin, riksdagsledamot, vice gruppledare och ledamot i
riksdagens näringsutskott. LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

ENGAGEMANG FÖR NYA
MEDLEMMAR

B10 LYCKAD KAMPANJ
Att lyckas i kampanjande. Vad är gångbart för
en lyckad kampanj? Hur kan vi tänka nytt och
använda nya verktyg i partiarbetet. Vi går vidare i
konceptet med nya kampanjperioder. Jakob Hallman och Ronja Strid, regionala ombudsmän samt
Erik Sjöstedt, kampanjstrateg. LÖRDAG 09.30

B11

KOMMUNERNA, REGNBÅGSFLAGGAN OCH PRIDE
Frågor om när och var regnbågsflaggan hissas i
kommunerna har fått stor uppmärksamhet det
senaste året. Hur kan man tänka kring detta? Och
vad händer i kommunen de dagar prideflaggan
inte vajar? Hur ser stödet ut för hbt+personers
organisering och inkludering i samhället? Seminarium med Magnus Kolsjö, ordförande i Öppna
Kristdemokrater. LÖRDAG 09.30

B12 KDU-SPECIAL
C12

Ungdomsförbundet arrangerar specialseminarium för
den som är KDU-are i hjärta och själ. Detta har alltså
inget med ålder att göra.
LÖRDAG 09.30 OCH 11.00

C9 VAD ÄR EN NYHET?

Finns det grundelement som varje nyhet består av och
kan vi på förhand påverka vad som skall bli en nyhet?
Kristdemokraternas presschef Per Gudmundsson delar
med sig av erfarenheter från ett yrkesliv på några av
landets större nyhetsredaktioner. LÖRDAG 11.00

C10 NÅ FRAMGÅNG PÅ FACEBOOK

Vilka grupper kan man nå på sociala medier? Hur ska
man tänka och vilka algoritmer är viktiga att ha koll på?
Kristdemokraternas digitala specialist Sabina Bernhardsson och kampanjstrateg Erik Sjöstedt delar med sig av
dagsaktuella tips och trix för en lyckad kampanjvår på
nätet. LÖRDAG 11.00

C11 BARN I KLÄM – VÅLD I SAMKÖNADE
RELATIONER

Vad händer när barn utsätts för våld i en samkönad
familj? Vem lyssnar och förstår? Ser problematiken
annorlunda ut i regnbågsfamiljer? Idag saknas kunskap i
de flesta kommuner kring dessa frågor. Behöver socialtjänsten och skolan mer kunskap samt resurser för att
denna grupp barn inte ska glömmas bort? Magnus Kolsjö
ordförande i Öppna Kristdemokrater resonerar kring
dessa frågor. LÖRDAG 11.00

SIGN HOTELL
Fredagens första programpunkter kommer att
hållas på Sign Hotell, Norra
Bantorget. 5 min promenad
från Centralstationen.
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INFORMATION

Kommundagarna inleds på CLARION HOTEL SIGN Norra Bantorget
och fortsätter på
VIKING CINDERELLA

Kungsträdgården

Strandvägen

Riksdagen

Djurgården

Gamla Stan

Skeppsholmen
Gröna Lund

tan

Slussen

VIKINGTERMINALEN

lsga
St Pau

agatan

Folkung

KLIV AV VID
”LONDONVIADUKTEN”

Efter arrangemangen på
Sign Hotell tar man enklast
Buss 53 från Tegelbacken till
Londonviadukten (precis intill
Vikingterminalen). Bussen
går ca var 10:e minut. Det
är ca 10 min promenad från
Sign Hotell till Tegelbacken.
Alternativt kan man beställa
taxi med adress ”Stadsgårdskajen, Viking Terminalen”.
Stockholm Taxi 08-15 00 00,
Taxi Kurir 08-30 00 00, eller
Taxi 020-20 20 20
PAKETPRIS – ALLT I ETT
Det pris som anges för din
resa (se tabellen nedan)
inkluderar ALLT. Du har egen
eller del i hytt, matpake-

tet som omfattar all fika,
trerätters middag, frukost
och lunchbuffé och även
anmälningsavgift.
Dela gärna hytt med någon
annan, du sparar pengar och
fler får plats på resan.
BOKNING OCH ANMÄLAN
Din bokning görs direkt till
Viking Line på telefon
08-452 40 00.
Information om arrangemanget, beskrivning av fartyg, hytter och annat finns på
hemsidan för vår kryssning:
www.vikingline.se/kd2020
Bokningskod: KD2020
Sista bokningsdag är söndagen den 1 mars. För bokning
efter den 9 februari tillkommer en extra anmälningsavgift om 250 kr/person.

Betalning sker direkt till
Viking Line enligt den
bekräftelse/förskottsfaktura
som erhålls vid bokningen
av Viking Line. OBS – om betalning skall ske av annan än
du själv måste detta anges i
samband med bokningen.
Betalningsvillkor finns på
Viking Lines hemsida samt på
den bekräftelse du erhåller.
FREDAGSDELTAGARE
Att hålla konferens till havs
kan vara något som alla
inte är helt bekväma med.
Eller inte har den tid som
behövs för en hel kryssning.
Därför erbjuds Du att kunna
vara ”fredagsdeltagare” och
delta endast under fredag
eftermiddag. Anmälan gör du
på kd.nu/fredag
Då får du ett bokningsnummer och hämtar ut din
”besöksbiljett” i terminalen.
Du är med fram till 19.40 då
du måste lämna fartyget.
Avgiften för fredagsdeltagare
är 500 kr.

SEMINARIER
Bara för att kommun- och
regionpolitiska dagarna
arrangeras som en kryssning
innebär det inte någon
skillnad i att erbjuda ett antal
olika seminarier. Totalt räknar
vi med att kunna presentera
ett program med 20-talet
olika ämnen.
Det som skiljer från tidigare
år är att vi inte tar in några
seminarieanmälningar i samband med bokningen. I slutet
av januari får du en enkät där
du kan anmäla intresse för
de seminarier du vill delta i.
Vi kommer utifrån detta göra
vårt bästa för att använda de
lokaler vi har på bästa sätt
så att de flesta ska kunna
delta i önskade seminarier. I
år gäller ”först till kvarn...” för
att delta. När lokalen är fylld,
då är det fullt.
MEDFÖLJANDE SPECIAL
För dig som är partner till
en kommun- eller regionpolitiker och själv inte är
politiskt engagerad har vi
ett specialerbjudande. Delar

du hytt med din partner så
erhåller du 450 kr i värdekuponger att använda på
Viking Line under resan, tex
inköp i taxfree. Vid bokningen
av resan anger du att du är
”medföljande”. Värdekupongerna får du i samband med
incheckningen.
Som medföljande har du tillgång till relaxavdelningen på
däck 6. Du kan redan i förväg
boka en spa-behandling.
MEDFÖLJANDE BARN-RABATT
Barn som följer med föräldrar,
i delad fyrbäddshytt, har
följande specialpriser. Barn
0-5 år gratis och barn 6-11 år
betalar 193 kr. I priset ingår
frukost, lunchbuffé och fik.
Barnmeny på festkvällen för
barn 6-11 år bokas och betalas
separat. Barn 12-17 år betalar
743 kr för frukost, lunchbuffé
och trerättersmiddag. I övrigt
ingen avgift. Föräldrar betalar
kostnaden per vuxen i hytt
och i övrigt de deltagaravgifter som gäller för barn. Mer
information finns i prislistan
på nästa uppslag.

KDU SPECIAL
Ett specialpaket har erbjudits
KDU-are som önskar följa
med. Det kräver att man är
medlem i KDU, och då främst
KDU-are som inte har uppdrag i kommun- och region.
Mer information om KDU
special finns på
www.vikingline.se/ung20
Bokningskoden är: UNG20
MIDDAG FREDAG KVÄLL
För att hantera över 900
middagsgäster är det uppdelat i två sittningar samt en
extra om det blir över 1000
deltagare.
▪ 20.15 Första sittningen i The
Buffé, däck 8
▪ 20.45 Andra sittningen i
Seaview Dining, däck 8.
I samband med anmälan
anger man vilken sittning
som önskas. Vilken sittning
man valt/blivit tilldelad framgår på biljetten man erhåller
vid incheckning.
Öl- och vinbiljetter säljs i
samband med bokningen

av resan. Öl/vinbiljetterna
gäller i samtliga serveringsställen på båten under hela
fredagskvällen. Alkoholfritt
alternativ beställs av servicen
under middagen eller i någon
av barerna.
Efter middagen, ca 22.30
startar underhållningen på
Cinderella.
Huvudunderhållningen hålls i
Etage, däck 8. Där uppträder
ett av Sveriges mest kända
dansband – Larz Kristerz.
Därutöver finns underhållning
med Trubadur i Puben på
däck 7, pianomusik i Wine Bar
på däck 8 och Coverband i
Cafe Melody på däck 7.
”Nattmat” finns att köpa i
Melody Lounge, däck 8, hela
fredagskvällen fram till ca
03.00.
BUSSANSLUTNING
Du har också möjlighet att
boka bussresa till Stockholm
via Viking Lines anslutningsbussar. Kostnaden är endast
210 kr t/r. Bussarna utgår
från följande orter: Orsa,

Grängesberg, Falun, Härnösand, Karlstad, Vingåker,
Skänninge, Tranås. Bussarna
stannar på flera platser längs
vägen, för mer information
om busslinjerna se Viking
Lines hemsida. Bokning av
bussbiljett görs i samband
med anmälan eller via www.
vikingline.se/KD2020
Bokning av bussanslutning,
ombordparkering och ev
spa-behandling görs på särskilt formulär som finns på
www.vikingline.se/KD2020
PARKERING
I anslutning till Viking Lines
Terminal finns det parkeringshus för dygnsparkering.
Det finns också möjlighet att
boka parkeringsplats ombord
på färjan. Då ”går ni ombord”
via bildäck. Kostnaden för att
parkera på färjan är 200 kr.
Bokning av parkeringsplats
på färjan görs samtidigt med
bokningen av resan eller via
www.vikingline.se/KD2020

INFORMATION OM HYTTER
kd.nu/hytterna
ÖVRIG INFO
▪ Tillfällig garderob: Ordnas
fredag eftermiddag fram till
19.30. Denna är i restaurang
Botega och i Wiskybaren på
däck 8.
▪ Taxfree: finns på däck 7 och
har öppet fredag kväll och
hela lördag.

TA EN 360-GRADERS RUNDTUR I HYTTERNA
kd.nu/hytterna

PRISLISTA – ALL INCLUSIVE
Paketpriset inkluderar hytt, måltidspaket och anmälningsavgift. Priserna avser per person.
Är det t.ex tre som delar på en hytt så är det priset under ”3 pers i hytt” som gäller per person i
denna hytt. (Röd markering avser att hytten har en smalare dubbelsäng, 140 cm)
PRIS PER PERSON
HYTT KATEGORI
LXB - utsides lyx, extra stor
AD2 - utsides comfort
A2 - utsides 2-bädds
A4 - utsides 4-bädds
A4R - utsides 4-bädds allergi
BD2 - insides comfort
B2 - insides 2-bädds
B4 - insides 4-bädds
B4R - insides 4-bädds allergi

ENKELHYTT 2 PERS I HYTT 3 PERS I HYTT 4 PERS I HYTT
4625 kr
3875 kr
2975 kr
2975 kr
2975 kr
3375 kr
2575 kr
2575 kr
2575 kr

3000 kr
2625 kr
2175 kr
2175 kr
2175 kr
2375 kr
1975 kr
1975 kr
1975 kr

1908 kr
1908 kr
1775 kr
1775 kr

1775 kr
1775 kr
1675 kr
1675 kr

BILDEN FÖRESTÄLLER HYTTEN UTSIDES COMFORT (AD2)
Fler hytter på kd.nu/hytterna

BILDEN FÖRESTÄLLER HYTTEN UTSIDES LYX, EXTRA STOR (LXB)
Fler hytter på kd.nu/hytterna

VIKING CINDERELLA

DÄCK 7 INFO OCH SHOPPINGDÄCK

DÄCK 8 RESTAURANGDÄCK
SPEAKERS
CORNER

UTSTÄLLARE

DÄCK 9 KONFERENSDÄCK

DÄCK 10

N Y H E T ER !

Bli månadsgivare hos
Kristdemokraterna

Det bästa sättet att bidra till vårvalframgång
i nästa val är bli en månadsgivare hos Kristdemokraterna. Det är enkelt och du godkänner smidigt med BankID. Du blir månadsgivare i två steg, först anmäler du ditt
givande till Kristdemokraterna och därefter
fyller du i ett medgivande till Bankgirot.

Börja ditt månadsgivande här
kd.nu/manadsgivare
Fler sätt att ge
kd.nu/gava

Medlemserbjudanden

Du har väl inte missat de erbjudanden som du som
medlem i Kristdemokraterna får ta del av? Sidan
kd.nu/erbjudanden uppdateras löpande, så håll utkik
där! Dessa erbjudanden kan du använda redan idag:
SCANDIC HOTELS

10% rabatt på samtliga Scandic hotell i
Sverige. Använd avtalskod: D359128618

SJ
KD har ett avtal som ger
rabatt på resor, boka
via länken för att
nyttja erbjudandet:
www.kd.nu/sj/bokabiljett

NORDIC CHOICE HOTELS

15% rabatt vid bokning av rum via
nordicchoicehotels.se. Använd avtalskod: 60274162

VIKING LINE

Ta del av flera erbjudanden för konferenser och privatresor via länken:
www.vikingline.se/skonf2

350:-

PARKERPENNA

Parker Urban Chrome är en elegant penna som levereras i presentask.
Parkerpennor är ett premiummärke som säljs i hela världen med den välkända
pilen som symbol. Här med KD:s logotyp på toppen av pennan.

20:25:-

Slap-wrap 34 cm lång

MÖSSA

Lätt och skön mössa
med mjukt fleecefoder

25:Hård rund reflex med kullänk

Blå plast

REFLEX

129:-

REFLEX

REFLEXCLIPS

PIN

35:-

En liten KD-accessoar

WEBBSHOP

butik.kd.nu

filx
facebook.com/kristdemokraterna
facebook.com/ebbabuschthor
Insta: @kdriks, @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba
YouTube: kd.nu/youtube

