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Nu är det klart vilka som tar plats i nämnderna i Habo 

Flera nya namn i nämnderna för Kristdemokraterna. 
            Ordinarie         ersättare 
Kommunstyrelsen Hans Jarstig Marie Lindholm  
Kommunstyrelsen Lars Davidsson Lennart Vilhelmsson  
Socialnämnden Hans Jarstig Lennart Blåberg  
Socialnämnden Rickard Lantz   
Barn o utbildningsnämnd Marie Lindholm Madelene Ericson  
Barn o utbildningsnämnd Terese Svensson Ewa Wymark  
Fritid o Kultur nämnd Åke Lundgren Harald Jonsson  
Fritid o Kultur nämnd Viktor Davidsson Sten Unnerud  
Miljönämnden Johan Wållgren Simon Svensson  
Byggnadsnämnden Lars Davidsson Leif Bloom    
Valnämnden Ingegerd Arphult Ragnwald Ahlnér  
Revisor Kent Arphult   
Överförmyndare Ragnwald Ahlnér   
Nämndeman Marita Vilhelmsson   
 

Nya i nämnder är: Rickard Lantz i Socialnämnden, Terese Svensson i Barn o utbildningsnämnd, 
Madelene Ericson Barn o utbildningsnämnd, Harald Jonsson i Fritid o Kultur nämnd,            
Simon Svensson i Miljönämnden, Marita Vilhelmsson nämndeman. 
Vi har förhandlat fram tolv ordinarie platser, samt överförmyndare och nämndeman. Elva 
ersättareplatser varav vi lämnar en till centerpartiet.  
Vi som har förhandlat känner oss mycket nöjda med detta resultat, nu ser vi fram emot att få börja 
arbeta i de olika nämnderna från årsskiftet. 
Samtidigt säger vi ett Varmt Välkommen till alla nya som går in i arbetet som kommer att föra 
Kristdemokraterna framåt i Habo. 

Kristdemokraterna får ordförande i Socialnämnden Hans Jarstig, Byggnads-
nämnden Lars Davidsson, Fritid och Kulturnämnden Åke Lundgren. I BUN blir 
Marie Lindholm andra vice ordförande, Hans Jarstig andra vice ordf. i  
Kommunstyrelsen. Den politiska organisationen som vi hade föreslagit i 
Kommunfullmäktige blev återremitterat och kommer upp till beslut i januari.  
Det betyder att vårt kommunalråd Hans Jarstig kan tillträde först i februari. 
Tyvärr har moderaterna bråkat om förslaget och begärde att ärendet skulle 
skickas tillbaka.  
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Ny val i mars! 
 

Det har varit en turbulent vecka i Sveriges riksdag, där statsminister Stefan Löfvens misslyckande 
leder till extra val 22 mars 2015. 
Kristdemokraterna på riksnivå har redan sänt ut valextra till ordförande. Hela valapparaten 
kommer att starta omgående inom hela partiet. Hur upplägget kommer att bli är inte klart, men  
Distriktskansliet kommer med klara besked till oss i lokalavdelningen i början av 2015. Vi kommer 
att informera dig som medlem. Det känns lite ovant att bedriva valrörelse i ”vinterhalvåret” men 
vi Kristdemokrater ska och måste mobilisera alla krafter i detta arbete. Vi kommer efter nyår ut 
med mer information och vädjar till dig att ställa upp i detta arbete som är så angeläget för oss 
alla.  

Kristdemokraterna behövs i riksdagen och i regeringen. 

Vet du, att tack vare kristdemokraternas förslag om gåvoskatteavdrag fick ideella 
organisationerna ett extra tillskott på 1,3 miljarder mer förra året. Denna möjlighet vill  
regeringen ta bort. Nu kommer vi kristdemokrater se till att det får vara kvar.   
                                                                        
  

                               Vinterfest med Stefan Attefall.    
2 februari 2015 blir det vinterfest med årsmöte  

i S:t Johannes festsal  
 Stefan Attefall kommer att berätta om tiden som minister        

och hur hans ser på nyvalet. 
Vi presenterar våra ledamöter i nämnderna 

Servering, lotterier.   
Välkomna. 

       Vi önskar alla En riktigt God Jul  
                och Ett Gott Nytt År. 
                        styrelsen. 
                                             Marie Lindholm  
                                               Ordförande 
  

 


