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Hög arbetslöshet, dåligt klimat i
näringsliv, barn och unga som

mår dåligt, en trafiksituation som 
inte är värdig en svensk storstad. 

Gävle kommun fungerar men 
skulle kunna vara bättre. Vi säger: 

inga fler skrytbyggen,ingen mer 
plakatpolitik kring miljön, ingen mer 

centraliseringspolitik. Vi vill inte 
klandra de politiker som tidigare 

styrt vår kommun, vi vill dock 
välja en ny politisk väg. Rösta på 

Kristdemokraterna för att
hela kedjan ska fungera.

Skolan behöver få fler verktyg och
färre kringuppgifter. Vi vill se fler

kuratorer, fler speciallärare och fler
vuxna i skolan för att möta de behov

som finns. Vi vill se mindre 
barngrupper i förskolan främst 

bland de minsta barnen och vi vill 
stärka samarbetena med de privata 
aktörerna så att barn och föräldrar 

kan vara trygga i sitt val av skola.
Hela kedjan ska fungera

Vi Kristdemokrater har ett starkt 
fokus på familjernas bästa i vår 

politik, något som vi ser behov av 
i vår kommun. Vi vill utveckla stöd 

och hjälp till föräldrar och barn som 
behöver det. Men vi vill till exempel 

också ge fler möjligheten att ha 
en egen trädgård genom att öka 
byggandet av småhus eller öka  
och utveckla valmöjligheterna i

barnomsorgen så att familjen själv 
får bestämma sitt bästa.
Hela kedjan ska fungera

Landsbygden är garanten för 
en hållbar kommun. För oss 

Kristdemokrater är det därför 
viktigt att hållbarhet ses bredare än 
man gör idag. Social-, ekonomisk- 

ekologisk- och etisk hållbarhet 
måste rymmas i hållbarhets 

begreppet. Vi säger nej till stora 
vindkraftsindustrier, vi vill utveckla 

ytterområdessatsningarna och vi vill 
stärka näringsliv, företagande och 

livsmedelsproduktionen på
landsbygden.

Hela kedjan ska fungera

I Gävle kommun skall det vara lätt att
vara aktiv. Spontanidrott, isoval, 

lokala ute gym, välmarkerade spår 
och stigar och fler grillplatser är 

något som efterfrågas och som vi
Kristdemokrater prioriterar. Vi är
beredda att se över, utveckla och

stärka friluftslivet i hela kommunen.
Det ska vara lätt att vara aktiv för 

såväl ung som gammal.
Hela kedjan ska fungera

För oss Kristdemokrater är det
självklart att du själv kan välja vem 
som ger dig stöd och hjälp när du 

behöver det. Vi vill att den omsorg 
du möter är kontinuerligt, förtroligt 

och tryggt och inte en mängd 
olika människor och olika ansikten 

som du inte känner igen. För oss 
Kristdemokrater är omvårdnad

både omsorg och vård.
Hela kedjan ska fungera

Allt för många unga mår dåligt och
saknar hopp och framtidstro. För oss

Kristdemokrater är satsningar på 
barn, unga och deras hälsa viktigt. Vi 
vill förhindra rekryteringar till brott 

och kriminalitet och vi vill stärka
civilsamhällets olika organisationer 

och samfund. Vi vill att de 
utbildningar som finns speglar 
behovet i samhället. En trygg  

uppväxt ger en god grund i livet.
Hela kedjan ska fungera

HAR DU  
SETT VÅRA  

VALAFFISCHER

VAD VILL VÅRA GRANNKOMMUNER

VAD VILL VÅRA TOPPNAMN
FÖR ETT BÄTTRE GÄVLE

REDO Små barn skall ha stor plats.

Vi Kristdemokrater vill ha barngrupper där

varje barn blir sedd och får plats. 12 barn i varje 

småbarnsgrupp och 15 barn i en barngrupp är 

rimligt i en förskola i Gävle kommun.

MINDRE BARNGRUPPER

Familjerna är grunden i samhället. Det är den
första naturliga gemenskap vi möter. Här

stärks etik, moral och värderingar. Här formas
hopp, trygghet och tillit. Trygga familjer formar

ett tryggt samhälle. Vi vill stärka 
familjepolitiken på alla plan i Gävle kommun

STÄRKT FAMILJEPOLITIK

Den misslyckade energipolitik som regeringen med miljöpartiet 

i spetsen fört skall inte drabba våra tysta och vackra orörda 

skogs- och havsmiljöer. De människor som sökt sig att bo i våra

ytterområden skall inte behöva betala priset och tvingas leva 

med stora kraftindustrier nära sig. Vi Kristdemokrater söger nej 

till vindkraftsindustrier som påverkar människor, natur och miljö.

NEJ TILL VINDKRAFTSINDUSTRIER

Omsorg och vård tillsammans skapar en god omvårdnad. Men utan tid

och resurser blir vård mer prioriterad och omsorgen mindre möjlig. Vi

vill stärka både vården och omsorgen i kommunen. Mer resurser mer tid

och mer händer som tar hand och dig och mig som är åldersrika.LÄKARKOMPENTENS I ÄLDREOMSORGEN
En väl fungerande flygplats är en god resurs för vår
kommun. Det är en trygghet i kris och ofred och en
möjlighet till utveckling av vår kommun och region.

Vi vill bevara Rörbergs Flygplats

BEVARA RÖRBERGS FLYGPLATS

En stark landsbygd med starkt lokalt näringsliv. Där fiske,
jordbruk, djurhållning och skogsbruk har förutsättningar att
utvecklas och växa. Gävle kommun har goda förutsättningar 

till detta och vi vill ta till vara på dem. För oss Kristdemokrater 
är våra ytterområden också viktiga.

STÄRKT LIVSMEDELSPRODUKTION
En stark välfärd byggs på ett starkt och väl

fungerande näringsliv. Vi vill stärka det

offentligas förtroende i näringslivet.

Underlätta etableringar, skapa

förutsättningar för kompetens, förhindra

kommunal konkurrerens och stärka

service och bemötande.

STÄRK NÄRINGSLIVET

Den viktigaste frågan för oss Kristdemokraterna 
i Ockelbo är att satsa på en trygg framtid för 
våra barn och unga. En framtid som innebär 
att Ockelbo kan erbjuda ett utbud av aktiveter, 
bostäder för familjer men framför allt en 
skolgång som är mer individanpassad. Förskolan 
och skolan behöver resurser för att klara av 
möta de behov som finns. Mindre barngrupper, 
fler lärare/barnpedagoger och en fungerande 
elevhälsa är några saker som vi Kristdemokrater 
tycker är viktiga. Även hjälp och stöttning till nya 
och befintliga företag som vill expandera eller 
etablera sig på orten. Både unga och äldre ska 
kunna känna sig trygga i hela Ockelbo kommun så 
därför behöver vi en närvarande och 
fungerande polis på orten.

Vi har en situation i Sverige där den 
Socialdemokratiska regeringen agerar bristfälligt. 

Sverige behöver en jämlik vård, var du än bor. 
Ett statligt ansvar för sjukvården ger rätt 

behandling i rätt tid och kortar vårdköerna. De små 
gemenskaperna såsom familj företag och ideella 

föreningar bygger en välfärd för alla. Trygga familjer ger 
trygga barn och unga. En trygg framtid skapas med valfri 

barnomsorg, föräldrastödsprogram och skola som utvecklar 
unga till vidare studier och meningsfullt yrkesliv. Sverige 

måste sluta dalta med förövarna. Organiserad brottslighet 
biter sig fast i vårt vackra Sverige, det måste stoppas. KD 

satsar på fler poliser och mer resurser till åklagare. 
Vi är redo för ett Sverige i framkant där ingen 

hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Gävle är en 
fantastisk stad men det har blivit dyrt att bo och 

leva i socialdemokratiska Gävle kommun. El-, 
bränsle- och matpriserna svider rejält just nu. Detta 
drabbar varje medborgare.  Med vår politik sänker vi 

drivmedelspriset. Detta skulle hjälpa småbarnsfamiljer, 
landsbygdsbor och lantbruket. Sverige behöver en ny 

start och en ny regering. Jag är redo att ta ansvar för att 
hela Sverige ska fungera. 

Kryssa Lili André till riksdagen.

Gävle kommun behöver en ny politisk inriktning. Vi 
Kristdemokrater kan inte acceptera de prioriteringar 

nuvarande socialdemokratiskt ledda politiska ledning har. 
När de vill satsa hundratals miljoner på torg, vill vi satsa 

på föreningslivet. När de bygger ett centralt dyrt 
kulturhus eller cykelbanor och broar vill vi satsa på 

ytterområden, välfärd och omsorg. När de vill tillåta 
stora industrivindkraftverk vill vi skydda närmiljön 

från oåterkallelig påverkan. När de blundar för 
miljörisker säger vi gör om gör rätt. När de vill riva 

fungerande infrastruktur vill vi spara och bevara. När 
de vill stänga vägar och transportleder vill vi se över, 

förändra och förbättra. När de vill satsa på kollektivism 
vill vi satsa gemenskaper och familjernas valfrihet. 
När de vill satsa på offentlig styrning vill vi satsa på 

företagsamhet och näringsliv.
I ett samhälle kan man se kedjor där det ena påverkar 
det andra. Från jord till bord, från bidrag till att bidra. 

Från förskola till högskola, från otrygg till trygg, från ung 
till gammal. Ingen länk ska då vara så svag så att den 

brister. Politikens ansvar är att se dessa kedjor och skapa 
förutsättningar för utveckling och växande oavsett det 

gäller för den enskilde eller det allmänna. Vi Kristdemokrater är redo för en ny 
politik i Gävle kommun där man ser detta. Jag är redo att ta ansvar för Gävle 

Kommun och för att hela kedjan ska fungera. 
Kryssa Jan Myléus i kommunvalet

Det behövs för att hälso- och sjukvården ska fungera för alla invånare. 
Primärvården som är den självklara vägen in till vården behöver en större 
budget och Region Gävleborg behöver bli en bättre arbetsgivare.  Alla 
gävleborgare ska ha en fast läkarkontakt! Vården blir bäst när patient och 
läkare känner varandra och det finns en kontinuitet. Lätta kontaktvägar till 
vården är en självklarhet för oss och det behöver förbättras.
Gävleborg måste ha en 
fungerande psykiatri! När du 
har behov av stöd ska du snabbt 
få hjälp av vården. Sjukvården 
behöver se till hela människan, 
inte bara delarna av kroppen. Ung som äldre behöver få 
ett helhetsbemötande. Alla har rätt till en god hälsa. 
Vi vill prioritera farbara vägar i hela länet! Vi måste 
arbeta aktivt för en bättre vägstandard i regionen. 
Trafikverket är idag underfinansierade och underhållet 
av vägarna blir då knapphändigt. Befintliga vägar 
får lägre standard och nya projekt blir enklare för 
att inte finansiering finns. Vi vill ha fyrfilig E4 genom 
hela vårt län både för bättre säkerhet och snabbare 
förbindelser. Jag är redo för att ta ansvar för Gävleborg.
Kryssa Jennie Forsblom  
i regionvalet

Vill du som går till val den 11e september 
också ha en kommun...
• Där man känner sig betydelsefull och   
 välkommen
• Där man inte bara känner sig trygg  
 utan är det
• Där vi vill bryta utanförskapet
• Där skolans resurser i första hand går   
 till eleverna och deras lärande 
• Där man värnar om hela kommunen
• Där vi värnar om vår miljö i närtid och   
 framtid
• Där vi inte bygger fler vindkraftsparker
Det är vad vi Kristdemokrater i  
Sandviken vill med vår 
kommun.

När jag tänker på Hofors så vill jag tänka 
trygghet. En trygghet som finns från att 
man är liten tills man blir gammal – en 
trygghet genom hela livet. Alla barn har 
rätt att växa upp i trygghet, gå i en bra 
skola och ha ett aktivt fritidsliv. Våra 
äldre förtjänar en trygg äldreomsorg 
i världsklass. Alla skattebetalare ska 
känna sig trygg med att varje skattekrona 
används på rätt sätt. Vi Kristdemokrater 
vill marknadsföra Hofors kommun som 
den pärla hon är, porten mellan Gävleborg 
och Dalarna. Kan det finnas bättre plats 
att bo och etablera företag på? Får vi hit 
fler företag så stärks ekonomi, 
det skapas fler jobb och vi 
kommer öka inflyttningen.

Jörgen Persson (KD)  
OCKELBO

Annika Sjögren (KD)  
HOFORS

Jeanette Forsén (KD) 
SANDVIKEN

Om du som är ung tror på personlig frihet,
socialt ansvar, starkare familjer

och en tryggare kommun.

Om du vill påverka din framtid.
Välkommen att gå med oss i

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Ta ställning, bli medlem.

Deborah Ishimwe
Ordförande KDU Gävle

”Med vår politik sänker
vi drivmedelspriset.
Detta skulle hjälpa
småbarnsfamiljer,

landsbygdsbor
och lantbruket.”

Lili André
RIKSDAGEN

Jennie Forsblom
REGIONFULLMÄKTIGE

Jan Myléus
KOMMUNALRÅD

”När de bygger ett
centralt dyrt kulturhus

eller cykelbanor och
broar vill vi satsa på

ytterområden, välfärd
och omsorg”.

”Fast läkarkontakt,
fungerande psykiatri,

farbara vägar
i hela länet.”

Redo för ny politisk ledning i Gävle Kommun

Redo att förändra Gävleborg

Redo för riksdagen och en ny regering
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Hög arbetslöshet, dåligt klimat i
näringsliv, barn och unga som

mår dåligt, en trafiksituation som 
inte är värdig en svensk storstad. 

Gävle kommun fungerar men 
skulle kunna vara bättre. Vi säger: 

inga fler skrytbyggen,ingen mer 
plakatpolitik kring miljön, ingen mer 

centraliseringspolitik. Vi vill inte 
klandra de politiker som tidigare 

styrt vår kommun, vi vill dock 
välja en ny politisk väg. Rösta på 

Kristdemokraterna för att
hela kedjan ska fungera.

Skolan behöver få fler verktyg och
färre kringuppgifter. Vi vill se fler

kuratorer, fler speciallärare och fler
vuxna i skolan för att möta de behov

som finns. Vi vill se mindre 
barngrupper i förskolan främst 

bland de minsta barnen och vi vill 
stärka samarbetena med de privata 
aktörerna så att barn och föräldrar 

kan vara trygga i sitt val av skola.
Hela kedjan ska fungera

Vi Kristdemokrater har ett starkt 
fokus på familjernas bästa i vår 

politik, något som vi ser behov av 
i vår kommun. Vi vill utveckla stöd 

och hjälp till föräldrar och barn som 
behöver det. Men vi vill till exempel 

också ge fler möjligheten att ha 
en egen trädgård genom att öka 
byggandet av småhus eller öka  
och utveckla valmöjligheterna i

barnomsorgen så att familjen själv 
får bestämma sitt bästa.
Hela kedjan ska fungera

Landsbygden är garanten för 
en hållbar kommun. För oss 

Kristdemokrater är det därför 
viktigt att hållbarhet ses bredare än 
man gör idag. Social-, ekonomisk- 

ekologisk- och etisk hållbarhet 
måste rymmas i hållbarhets 

begreppet. Vi säger nej till stora 
vindkraftsindustrier, vi vill utveckla 

ytterområdessatsningarna och vi vill 
stärka näringsliv, företagande och 

livsmedelsproduktionen på
landsbygden.

Hela kedjan ska fungera

I Gävle kommun skall det vara lätt att
vara aktiv. Spontanidrott, isoval, 

lokala ute gym, välmarkerade spår 
och stigar och fler grillplatser är 

något som efterfrågas och som vi
Kristdemokrater prioriterar. Vi är
beredda att se över, utveckla och

stärka friluftslivet i hela kommunen.
Det ska vara lätt att vara aktiv för 

såväl ung som gammal.
Hela kedjan ska fungera

För oss Kristdemokrater är det
självklart att du själv kan välja vem 
som ger dig stöd och hjälp när du 

behöver det. Vi vill att den omsorg 
du möter är kontinuerligt, förtroligt 

och tryggt och inte en mängd 
olika människor och olika ansikten 

som du inte känner igen. För oss 
Kristdemokrater är omvårdnad

både omsorg och vård.
Hela kedjan ska fungera

Allt för många unga mår dåligt och
saknar hopp och framtidstro. För oss

Kristdemokrater är satsningar på 
barn, unga och deras hälsa viktigt. Vi 
vill förhindra rekryteringar till brott 

och kriminalitet och vi vill stärka
civilsamhällets olika organisationer 

och samfund. Vi vill att de 
utbildningar som finns speglar 
behovet i samhället. En trygg  

uppväxt ger en god grund i livet.
Hela kedjan ska fungera

HAR DU  
SETT VÅRA  

VALAFFISCHER

VAD VILL VÅRA GRANNKOMMUNER

VAD VILL VÅRA TOPPNAMN
FÖR ETT BÄTTRE GÄVLE

REDO Små barn skall ha stor plats.

Vi Kristdemokrater vill ha barngrupper där

varje barn blir sedd och får plats. 12 barn i varje 

småbarnsgrupp och 15 barn i en barngrupp är 

rimligt i en förskola i Gävle kommun.

MINDRE BARNGRUPPER

Familjerna är grunden i samhället. Det är den
första naturliga gemenskap vi möter. Här

stärks etik, moral och värderingar. Här formas
hopp, trygghet och tillit. Trygga familjer formar

ett tryggt samhälle. Vi vill stärka 
familjepolitiken på alla plan i Gävle kommun

STÄRKT FAMILJEPOLITIK

Den misslyckade energipolitik som regeringen med miljöpartiet 

i spetsen fört skall inte drabba våra tysta och vackra orörda 

skogs- och havsmiljöer. De människor som sökt sig att bo i våra

ytterområden skall inte behöva betala priset och tvingas leva 

med stora kraftindustrier nära sig. Vi Kristdemokrater söger nej 

till vindkraftsindustrier som påverkar människor, natur och miljö.

NEJ TILL VINDKRAFTSINDUSTRIER

Omsorg och vård tillsammans skapar en god omvårdnad. Men utan tid

och resurser blir vård mer prioriterad och omsorgen mindre möjlig. Vi

vill stärka både vården och omsorgen i kommunen. Mer resurser mer tid

och mer händer som tar hand och dig och mig som är åldersrika.LÄKARKOMPENTENS I ÄLDREOMSORGEN
En väl fungerande flygplats är en god resurs för vår
kommun. Det är en trygghet i kris och ofred och en
möjlighet till utveckling av vår kommun och region.

Vi vill bevara Rörbergs Flygplats

BEVARA RÖRBERGS FLYGPLATS

En stark landsbygd med starkt lokalt näringsliv. Där fiske,
jordbruk, djurhållning och skogsbruk har förutsättningar att
utvecklas och växa. Gävle kommun har goda förutsättningar 

till detta och vi vill ta till vara på dem. För oss Kristdemokrater 
är våra ytterområden också viktiga.

STÄRKT LIVSMEDELSPRODUKTION
En stark välfärd byggs på ett starkt och väl

fungerande näringsliv. Vi vill stärka det

offentligas förtroende i näringslivet.

Underlätta etableringar, skapa

förutsättningar för kompetens, förhindra

kommunal konkurrerens och stärka

service och bemötande.

STÄRK NÄRINGSLIVET

Den viktigaste frågan för oss Kristdemokraterna 
i Ockelbo är att satsa på en trygg framtid för 
våra barn och unga. En framtid som innebär 
att Ockelbo kan erbjuda ett utbud av aktiveter, 
bostäder för familjer men framför allt en 
skolgång som är mer individanpassad. Förskolan 
och skolan behöver resurser för att klara av 
möta de behov som finns. Mindre barngrupper, 
fler lärare/barnpedagoger och en fungerande 
elevhälsa är några saker som vi Kristdemokrater 
tycker är viktiga. Även hjälp och stöttning till nya 
och befintliga företag som vill expandera eller 
etablera sig på orten. Både unga och äldre ska 
kunna känna sig trygga i hela Ockelbo kommun så 
därför behöver vi en närvarande och 
fungerande polis på orten.

Vi har en situation i Sverige där den 
Socialdemokratiska regeringen agerar bristfälligt. 

Sverige behöver en jämlik vård, var du än bor. 
Ett statligt ansvar för sjukvården ger rätt 

behandling i rätt tid och kortar vårdköerna. De små 
gemenskaperna såsom familj företag och ideella 

föreningar bygger en välfärd för alla. Trygga familjer ger 
trygga barn och unga. En trygg framtid skapas med valfri 

barnomsorg, föräldrastödsprogram och skola som utvecklar 
unga till vidare studier och meningsfullt yrkesliv. Sverige 

måste sluta dalta med förövarna. Organiserad brottslighet 
biter sig fast i vårt vackra Sverige, det måste stoppas. KD 

satsar på fler poliser och mer resurser till åklagare. 
Vi är redo för ett Sverige i framkant där ingen 

hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Gävle är en 
fantastisk stad men det har blivit dyrt att bo och 

leva i socialdemokratiska Gävle kommun. El-, 
bränsle- och matpriserna svider rejält just nu. Detta 
drabbar varje medborgare.  Med vår politik sänker vi 

drivmedelspriset. Detta skulle hjälpa småbarnsfamiljer, 
landsbygdsbor och lantbruket. Sverige behöver en ny 

start och en ny regering. Jag är redo att ta ansvar för att 
hela Sverige ska fungera. 

Kryssa Lili André till riksdagen.

Gävle kommun behöver en ny politisk inriktning. Vi 
Kristdemokrater kan inte acceptera de prioriteringar 

nuvarande socialdemokratiskt ledda politiska ledning har. 
När de vill satsa hundratals miljoner på torg, vill vi satsa 

på föreningslivet. När de bygger ett centralt dyrt 
kulturhus eller cykelbanor och broar vill vi satsa på 

ytterområden, välfärd och omsorg. När de vill tillåta 
stora industrivindkraftverk vill vi skydda närmiljön 

från oåterkallelig påverkan. När de blundar för 
miljörisker säger vi gör om gör rätt. När de vill riva 

fungerande infrastruktur vill vi spara och bevara. När 
de vill stänga vägar och transportleder vill vi se över, 

förändra och förbättra. När de vill satsa på kollektivism 
vill vi satsa gemenskaper och familjernas valfrihet. 
När de vill satsa på offentlig styrning vill vi satsa på 

företagsamhet och näringsliv.
I ett samhälle kan man se kedjor där det ena påverkar 
det andra. Från jord till bord, från bidrag till att bidra. 

Från förskola till högskola, från otrygg till trygg, från ung 
till gammal. Ingen länk ska då vara så svag så att den 

brister. Politikens ansvar är att se dessa kedjor och skapa 
förutsättningar för utveckling och växande oavsett det 

gäller för den enskilde eller det allmänna. Vi Kristdemokrater är redo för en ny 
politik i Gävle kommun där man ser detta. Jag är redo att ta ansvar för Gävle 

Kommun och för att hela kedjan ska fungera. 
Kryssa Jan Myléus i kommunvalet

Det behövs för att hälso- och sjukvården ska fungera för alla invånare. 
Primärvården som är den självklara vägen in till vården behöver en större 
budget och Region Gävleborg behöver bli en bättre arbetsgivare.  Alla 
gävleborgare ska ha en fast läkarkontakt! Vården blir bäst när patient och 
läkare känner varandra och det finns en kontinuitet. Lätta kontaktvägar till 
vården är en självklarhet för oss och det behöver förbättras.
Gävleborg måste ha en 
fungerande psykiatri! När du 
har behov av stöd ska du snabbt 
få hjälp av vården. Sjukvården 
behöver se till hela människan, 
inte bara delarna av kroppen. Ung som äldre behöver få 
ett helhetsbemötande. Alla har rätt till en god hälsa. 
Vi vill prioritera farbara vägar i hela länet! Vi måste 
arbeta aktivt för en bättre vägstandard i regionen. 
Trafikverket är idag underfinansierade och underhållet 
av vägarna blir då knapphändigt. Befintliga vägar 
får lägre standard och nya projekt blir enklare för 
att inte finansiering finns. Vi vill ha fyrfilig E4 genom 
hela vårt län både för bättre säkerhet och snabbare 
förbindelser. Jag är redo för att ta ansvar för Gävleborg.
Kryssa Jennie Forsblom  
i regionvalet

Vill du som går till val den 11e september 
också ha en kommun...
• Där man känner sig betydelsefull och   
 välkommen
• Där man inte bara känner sig trygg  
 utan är det
• Där vi vill bryta utanförskapet
• Där skolans resurser i första hand går   
 till eleverna och deras lärande 
• Där man värnar om hela kommunen
• Där vi värnar om vår miljö i närtid och   
 framtid
• Där vi inte bygger fler vindkraftsparker
Det är vad vi Kristdemokrater i  
Sandviken vill med vår 
kommun.

När jag tänker på Hofors så vill jag tänka 
trygghet. En trygghet som finns från att 
man är liten tills man blir gammal – en 
trygghet genom hela livet. Alla barn har 
rätt att växa upp i trygghet, gå i en bra 
skola och ha ett aktivt fritidsliv. Våra 
äldre förtjänar en trygg äldreomsorg 
i världsklass. Alla skattebetalare ska 
känna sig trygg med att varje skattekrona 
används på rätt sätt. Vi Kristdemokrater 
vill marknadsföra Hofors kommun som 
den pärla hon är, porten mellan Gävleborg 
och Dalarna. Kan det finnas bättre plats 
att bo och etablera företag på? Får vi hit 
fler företag så stärks ekonomi, 
det skapas fler jobb och vi 
kommer öka inflyttningen.

Jörgen Persson (KD)  
OCKELBO

Annika Sjögren (KD)  
HOFORS

Jeanette Forsén (KD) 
SANDVIKEN

Om du som är ung tror på personlig frihet,
socialt ansvar, starkare familjer

och en tryggare kommun.

Om du vill påverka din framtid.
Välkommen att gå med oss i

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Ta ställning, bli medlem.

Deborah Ishimwe
Ordförande KDU Gävle

”Med vår politik sänker
vi drivmedelspriset.
Detta skulle hjälpa
småbarnsfamiljer,

landsbygdsbor
och lantbruket.”

Lili André
RIKSDAGEN

Jennie Forsblom
REGIONFULLMÄKTIGE

Jan Myléus
KOMMUNALRÅD

”När de bygger ett
centralt dyrt kulturhus

eller cykelbanor och
broar vill vi satsa på

ytterområden, välfärd
och omsorg”.

”Fast läkarkontakt,
fungerande psykiatri,

farbara vägar
i hela länet.”

Redo för ny politisk ledning i Gävle Kommun

Redo att förändra Gävleborg

Redo för riksdagen och en ny regering



HEL A DENNA BIL AGA ÄR EN ANNONS F R ÅN K RISTDEMOK R ATERNAANNONS ANNONS

PARTILEDARE EBBA BUSCH

DÄRFÖR VÄLJER JAG KRISTDEMOKRATERNA

TRE RIKSPOLITIKER

TACK FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT LÄSA

De senaste åtta åren så har vårdköerna mer än 
tredubblats. Just nu är det 140 000 människor som 
väntat olagligt länge på vård. Vilka är det då som 

står i köerna och drabbas av ojämlikheten? Det är 
alla Svenssons som månad ut och månad in betalar 

ungefär 10% av lönen till regionerna som får stå där och 
vänta. Och hoppas. Senaste gången en Kristdemokrat var 

socialminister så halverade vi vårdköerna. Men vi drog också en 
viktig lärdom. Nämligen att om vi helt ska få bort köerna då är enda vägen framåt att 
lägga ner regionerna. Vårt system har tjänat oss väl men i år fyller landstingen 160 år. 
Låt dem nu äntligen få gå i pension. Fram med guldklocka, blombukett och ge dem ett 
fint adjö! Nu ska vi göra Sveriges vård stark, modern och jämlik för oss alla!
Trygghet har blivit den viktigaste faktorn vid val av bostad. Den outsagda frågan som 
vi ställs inför i årets val är om folkhemmet ska bli ett grindsamhälle. Om vi måste 
låsa in oss själva eller om vi ska göra det som krävs för att låsa in brottslingarna? 
Tryggheten får inte blir en lyxvara för de rikaste! Vi är redo för att göra det som krävs 
för att man ska kunna leva Svenssonlivet i alla delar av Sverige. Svensk polis både kan 
och kommer kunna ta tillbaka den demokratiska kontrollen över våra gator om de får 
rätt verktyg! Om de får den politiska uppbackningen dom behöver! Det ska vi ge dem. 
Gängens välde ska falla och gatorna återbördas till alla vanliga, hyggliga och hederliga 
människor som tillsammans bygger Sverige starkt!
Starka värderingar förebygger brott och värderingar formas i första hand via familjen. 
Och i det arbetet har föräldrar ett hemligt vapen: Den kravlösa kärlekens kraftfält. 
Denna kärlek drar barn till sina föräldrar. De vill vara som sina föräldrar. Ingen tror på 
sin mamma och sin pappa så som ett litet barn. Det är därför föräldrar med kravlös 
kärlek och kärleksfulla krav kan fostra barn till att respektera sig själv och respektera 
andra. Vi förstår vikten av trygga familjer och föräldrar för att bygga ett gott samhälle. 
När familjer må bra så mår samhället bra!
Det har blivit för dyrt att vara svensk. Vi har fått Magdapriser på elen, bensinen, maten 
och nu räntorna! Beräkningar visar att en genomsnittlig tvåbarnsfamilj kommer få 
ökade kostnader på över 50 000 kronor i år och nästa år. Vi har haft nog av kalla hus, 

avstängda fabriker och urblåsta sparkonton. Rösta för 
en ny start och ny energi för Sverige. Bor du norr om 
Dalarna kan du inte rösta på Socialdemokraterna i 
det här valet. Röstar du rödgrönt så röstar du mot 
din egen hembygd. De extra pålagor som den här 
regeringen lagt just på dieselpriset är en form av 
straffbeskattning av landsbygden. Vi accepterar 
inte denna orättvisa. Vi vill sänka bensinpriset 
med fem kronor och dieselpriset med nio kronor. 
Och självfallet ska både jordbrukarna och åkarna 
få ta del av sänkningen. Vi ska ställa om vi kan 
ställa om. Vi ska ta vårt ansvar. Men det ska göras 
rättvist och med ny grön teknik och utsläppsfri 
el!
Givet matpriserna kanske det finns de som tror 
att svenska bönder nu har sötebrödsdagar. 
I verkligheten är det tvärtom. De skenande 
kostnaderna för el, gödsel och diesel gör 
verksamheten för dyr, man tvingas lägga ner. 
Sverige vore inte Sverige utan åkrar och ängrar. 
Kristdemokraterna är redo att trygga framtiden 
för svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Jag 
lovar inte att en ny regering, ett nytt ledarskap, 
kommer kunna göra allt rätt. Jag lovar inte ett liv 
med Villa, Volvo och Vovve serverat åt var och en 
utan eget arbete. Men jag vågar lova att Sverige 
kan bättre. Jag lovar att Kristdemokraterna 
kommer vara en garant för att vården, tryggheten, 
hjärtlandet.
Därför ber jag om din röst i årets val. 
Vi är redo för en ny regering.

Det har blivit dyrt att vara svensk. Efter att el och drivmedel 
betalats blir allt mindre över till mat för svenska familjer. 

Resultatet av regeringens energimisslyckande är tydligt. 
Nedstängda reaktorer och frånvaron av framsynt 
energipolitik har bidragit till ökade elpriser. Enligt 
Energiforsk skulle elpriset varit 30-50% lägre om 

reaktorerna vid Ringhals hade fått vara kvar. Familjers 
privatekonomi är i gungning och svenska företag i kris. 

Kortsiktigt vill vi kristdemokrater sänka elskatten, 
stärka fjärr- och kraftvärmens roll samt se till att 

vattenkraften inte riskeras att rivas ur, som den just 
nu håller på att göra. Långsiktigt måste kärnkraften få en 
nyckelroll. Återuppta planeringen och byggandet av 2 nya 

reaktorer vid Ringhals nu. Kärnkraftslagstiftning måste 
förnyas och stabila politiska villkor för investeringar i ny 

elproduktion måste till om vi ska klara av klimatmålen. 
Ändra energimålet till 100% fossilfritt. Enbart 

väderberoende kraft löser inte utmaningarna. En ny 
regering måste skapa förutsättningar för nya reaktorer 

för att kunna klara klimatomställningen och förse 
företag och hushåll med el till rimligt pris.

Det ska vara möjligt att leva både i och utanför de stora städerna. Oavsett 
var vi bor så måste vi kunna få vård när vi är sjuka, tanka bilen, betala elen 
och få hjälp av polisen. Vi kallar det hjärtlandet. De stora delar av 
landet som ofta glöms bort vid politiska beslut. 
Hjärtlandet är inte en semesterplats. Det är en levande, företagsam 
del av Sverige. Målet för Kristdemokraterna är det gemensamma 
bästa. Det innebär att hela landet ska fungera. Vi vill sänka skatten 
och minska iblandningen av biodrivmedel så att bränslepriserna 
sjunker rejält. 
Fixa våra vägar som har ett stort behov av underhåll.  
Öka självförsörjningsgraden. Sverige behöver sina jordbruk 
och sina gröna näringar. Polisen måste få möjlighet att 
stoppa stöldligorna. Skärp straffen för inbrott och fler poliser 
på landsbygden för att motverka långa utryckningstider. 
Öka tillgängligheten till vård på landsbygden genom 
exempelvis ambulerande vårdcentraler. Detta är några av 
Kristdemokraternas förslag för hjärtlandet

Otryggheten har ökat kraftigt de senaste åren. Stad efter stad sätts i 
skräck. Inget annat EU-land har lika allvarliga problem med gängkriminalitet 

som Sverige. Samtidigt gör grova vålds- och  sexualbrott att många är 
oroliga för att gå ut. Bedrägerier ökar och stöldligor härjar. Så här kan 

vi inte ha det. Det här är inte det Sverige jag växte upp i. Och det är 
inte det Sverige som jag tänker lämna till mina barn. 

I vårt land ska en lekplats aldrig vara en brottsplats. Bygg ut svensk 
polis och hela rättsväsendet och ge dem de verktyg som krävs. Skärp 

straffen så att rättvisa skipas och farliga kriminella sitter inne längre. 
Stärk det förebyggande arbetet och föräldrarnas ansvar.  

Trygga familjer bygger ett tryggt samhälle.

Kayla Nikuze Nahayo, 
Student Gävle

Jag inser att den 
kristdemokratiska 
människosynen 
är en relevant 

värdegrund. Varje 
människa är unik och 

värdefull.
Därför är jag övertygad att detta 
bör vara utgångspunkten när olika 
beslut slås fast inom alla områden. 
Kristdemokraterna är det bästa valet 
för mig och alla som tycker att Sverige 
förtjänar bättre. 

Tomas Djurhed, 
Samordnare Gävle

Hela Sverige ska 
leva! 
Vi måste skapa 
bättre 

möjligheter för att 
bruka jorden 

så vi blir mer 
självförsörjande. Det måste vara 
hållbart i alla led! Satsa på landsbygden 
som bär vårt land. Vår demokrati ska 
aldrig behöva ifrågasättas!
Att skydda Sverige kräver resurser.
Att försvara vår suveränitet är en 
självklarhet.

Sophie Milde, 
Enhetschef Gävle

Stärkt ekonomin 
för de äldre 
genom sänkt 
skatt och valfrihet 

att få fortsätta 
arbeta efter pension. 

Trygga vården till alla.
En fast vårdkontakt så att min läkare 
känner mig och mina behov. 
Ett bra liv för barn, unga och 
föräldrar. Familjen är den viktigaste 
gemenskapen i samhället, bygg 
samhället starkt på den.

PiaKerstin Silverdal, 
Undersköterska 

Gävle
För att Krist-
demokraterna 
värnar barn, äldre, 

barnfamiljer och 
personer med 

funktionsnedsättning, 
döva och gravt hörselskadade samt 
dövblinda.
Stärka funktionshinderspolitiken och 
funktionsnedsattas rättigheter inte 
minst för barnen och öka grundläggande 
kunskaper och förståelse i samhället.

Camilla Brodin (KD)
Talesperson i energifrågor

Peter Kullgren (KD)
Partisekreterare

Anders Carlsson (KD)
Talesperson i trygghetsfrågor

KÅDE – MASKOT GÄVLE
För mig är det viktigt att man kan bo och leva  

i hela kommunen. Att du och din familj kan planera  
och göra de val som passar bäst.

Att barnomsorg, förskola, skola, arbete och äldreomsorg
finns nära där du bor och inte bara i centrala  delar av kommunen.

Jag tror att många andra också vill ha det så.

HELA GÄVLE KOMMUN

SKA FUNGERA

Rösta på KD

Ebba Busch


