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 Kalendarium 2016 
12 mars Vårstämma med besök av Ebba 
Busch Thor 
 
18 mars Träff för regiongrupp, 
kommunföreträdare och 
riksdagsledamot. Tema: trafik 
 
April-maj Träff i partiavdelningarna. 
Tema: Framgångsrika avdelningar 
 
8-9 april Kommun- & landstingsdagar i 
Västerås 
 
19 augusti Träff för regiongrupp, 
kommunföreträdare och 
riksdagsledamot.  
 
22 augusti Träff för ordföranden i 
partiavdelningar 
 
Oktober Träff i partiavdelningarna. 
Tema: Rekrytering 
 
19 november Regional kommun- & 
regiondag samt höststämma 

Ebba Busch Thor kommer till Jönköping 

Ebba gör lördagen den 12 mars sitt 
första besök i Jönköping sedan hon 
valdes till Kristdemokraternas parti-
ledare.  
Ebbas första år som partiledare har 
varit hektiskt med flykting-situationen 
och debatten om decemberöverens-
kommelsen (DÖ).  

När partiets största distrikt samlas till 
vårstämma kommer Ebba för att hålla 
tal och mingla med medlemmarna på 
eftermiddagen.  
- Alla medlemmar är välkomna och vi 
hoppas många kommer, hälsa 
ombudsmännen Carl Cunningham och 
Stina Sinclair 

 

Aneby och Jönköping vill hjälpas åt med 
flyktingmottagandet 

Länets minsta kommun vill hjälpa länets största med flykting-
mottagandet.  
Jönköping ska ta emot 300 flyktingar under 2016 och Aneby 
ska ta emot 7 flyktingar. Men, Aneby vill ta emot fler och 
Jönköping har svårt att hitta bostäder till sina. Så Aneby 
erbjuder sig att ta hand om 33 av Jönköpings flyktingar. 
 
— Historisk har vi legat på omkring 30, 35 och vi hade tänkt oss  
och planerat för att det skulle hamna på omkring 40, säger 
Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby. 
— Jag tror det är unikt för vårt län att man hjälper varandra på 
det här sättet över kommungränserna. Resultatet för länet blir 
ju detsamma, säger Andreas Sturesson kommunalråd i 
Jönköping. 
Totalt ska 653 nyanlända fördelas mellan länets 13 kommuner.  
Men nu stoppar länsstyrelsen planerna och meddelar att det 
är omöjligt för två kommuner att göra upp om mottagandet på 
egen hand. 
— Det här är så dumt att jag varken vet om jag ska skratta eller 
gråta, säger Andreas Sturesson 
 
Förhoppningsvis ändrar sig länsstyrelsen och uppmuntrar 
kommuner att hjälpas åt istället för att sätta käppar i hjulet. 
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Ett år har gått till ända. 2015 ett år av utmaningar. 
I november startade ett akutboende i en av kommunens kyrkor. Ca 40 personer bor där idag. Detta är ett 
utslussningsboende men eftersom situationen är som den är på Migrationsverket har detta blivit mer än ett 
utslussningsboende. Tack vare det civila samhället tillsammans med kommunen fungerar det 
tillfredställande. Många friviliga ställer upp på sin fritid och kommunen har också personal på boendet. 
Vad som är tragiskt är att det triggas fram en grupp människor som motarbetar och sprider åsikter i 
kommunen som är allt från positiva. 

Inom förskolan och skolan är det hårt tryck på verksamheterna med flera nya elever. Nya lokaler har tagits 
i bruk  på Nygatan och vid Kärrs förskola. En privat förskola kommer att etablera sig där tennishallen 
ligger i dag. Vid Hagaboda och Hagen skolan är det i full gång med om och tillbyggnad. 

Inom Socialnämnden är det mycket fokus på flyktingverksamhet. Från och med 1 mars är kommunen 
tilldelad 40 asylplatser dessutom har kommunen avtal på 70 ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. 
Förändringsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter. Förvaltningens chefer och personal gör ett bra arbete 
som nu börjar ge resultat. 

Byggnadsnämnden har flera detaljplaner och när dom är antagna kommer det flera nya bostäder att bli 
verklighet. Ovanför Smyrnakyrkan är två nya fastigheter klara för inflyttning under våren. Området vid 
Kärnekulla vet vi inte hur snart det kan exploateras men planer finns från ägarna att bygga på området 
med både bostäder och affärslokaler. 

Vid lilla Bränninge kommer ett större område att bli tillgängligt för nya bostäder. Det är 18 gatan som har 
fått namn med lantlig klang, som Lagårdsbacken, Kalvgränd, Oxdragarslingan, Fölungegränd m.m. Det är 
Fritid och Kulturnämnden som bestämmer namnen på gatorna i kommunen.  Vi är en kommun som 
växer hela tiden på ett positivt sätt. Vi har länets lägsta arbetslöshet, där företagen blomstrar. Vi kan vara 
stolta för våra föreningar som gör ett fantastiskt arbete för våra invånare.  

 
 

Årsmöte 22 februari kl. 18,30 
på företaget Gnotec Jv  
Ringvägen 21 Habo 

VD Stefan Ottosson berättar 
om företaget 
Vi dricker kaffe och äter 
smörgåstårta.  
Information om vad som har hänt 
inom det politiska livet under 

2015 och hur vi ser på 2016. 

Ordförande berättar: 
Vi har glädjen att få hälsa 5 nya 
medlemmar välkomna till 
Kristdemokraterna i Habo. 
Har du några som du tror vill bli 
medlemmar så skicka in förslag 
till oss i styrelsen.  
Jag vill tacka alla för det gångna 
året och ser framemot 2016 års 
utmaningar. Jag vill ha fokus på 
det positiva som vi politiker kan 
påverka med. 
Marie Lindholm 

ordförande 
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Alla varmt Välkomna. 
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