
   

 

 

Moderata seniorer på 60 plus mässan i Karlstad 

Den 19 och 20 februari var ett tio-tal Moderata seniorer engagerade i 60 
plusmässan och bemannade utställningsmontern Moderata seniorer i 
Värmland. 

Förutom att vi hade den nationella foldern om ”Äldrepolitiken" hade vi 
utarbetat och tryckt upp 2000 ex av en lokal värmländsk folder. 
 

 
 
Dessutom hade vi tryckt upp en enkät där besökare fick svara på vilka tre 

frågor man ansåg var de viktigaste för dem och som man ville att 
Moderata seniorer skulle driva i Värmland. Vi fick 137 svar och många 
lämnade även sin mailadress för vidare kontakt.  

Syftet att delta i mässan var att öka synligheten av Moderata seniorer, 
bland seniora väljare i Värmland och att fånga upp frågor som är viktiga 
för just seniorer.  

Vi vill arbeta för att det ska finnas fler seniorer på förtroendeposter och 
för att nå största möjliga inflytande. Vi vill synas i olika sammanhang och 
föra fram moderaternas äldrepolitik  

Moderata seniorrådet i Värmland är ett nybildat nätverk och forum för 
moderat politikutveckling som driver äldrefrågor. 

 



   

 

 

 

För ett par år sedan valdes Henrik Samuelsson Arvika av 

Förbundsstyrelsen till ansvarig för Moderata Seniorer i Värmland. Dock var 
det svårt att ensam driva och utveckla moderata senior frågor i Värmland 
och därför lade Henrik tillsammans med Helene Torvaldsdotter Dehring 

Karlstad och Jonny Lundgren Charlottenberg en motion på 
Förbundsstämman om Bildandet av Moderata seniorrådet. Glädjande blev 
det en motion som bifölls.  

Sedan årsskiftet finns därför Moderata seniorrådet representerat i hela 
Värmland av Henrik Samuelsson, Helene T Dehring, Judith Kisch, Kerstin 
Johannesen och Christer Olsson. Varje representant vi i vår tur har 

kontakt med Moderata föreningen i varje kommun. Målet är att 
moderaterna ska vara det naturliga valet bland seniora medborgare i 
Värmland. 

Vårt nätverk här i Värmland är en del av Moderata seniorer i Sverige där 
vi i Värmland deltar, får omvärldskunskap och idéer till värmländsk senior 
politikutveckling. Vi vill driva viktiga frågor för seniorer och vi vill möta 

seniorer.  

I dag är vi ca 2 miljoner seniorer i Sverige och år 2022 är var tredje 
väljare senior. Enligt regionfakta.com var 19,7 % av Sveriges befolkning 

65 år eller äldre 31 december 2018. I Värmland lever vi länge, och för oss 
var siffran 23,7 % med skillnader mellan kommunerna där en del har 
ännu högre siffra. Seniorer representerar närmare 25 % av 

värmlänningarna. 

 
 

 
Helene Torvaldsdotter Dehring  
Moderata seniorråd i Värmlands län 

 


