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Ny logga – samma värderingar;

Ambulanshelikopter räddar livKommun- och landstingsdagarna

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, och nu svidar vi 
om. Kristdemokraterna har ny logga och nya grafiska profil

Majoriteten av Sveriges invånare har idag tillgång till 
ambulanshelikopter, dock inte invånarna i Östergötland, 
Kalmar län och Jönköpings län. En läkarbemannad ambu-
lanshelikopter skulle förbättra traumavården, transport av 
intensivvårdspatienter och vården vid akut svår sjukdom. 
Helikoptern ska vara ett komplement till vägambulanser.

Vi är såklart fortfarande Kristdemokraterna, med vår krist-
na människosyn och värdegrund, men vi byter vår logga 
och förnyar vår visuella framtoning. 

Genom vår nya logga förmedlar vi snabbt och självklart 
att det är vi, Kristdemokraterna som är avsändare. Vår nya 
logga är stilren, tidlös och modern. Vitsippan finns kvar 
men nu använder vi foton av vitsippan istället.

I samband med 
Kommun- och 
landstingsdagarna var 
regionråd Mia Frisk 
tillsammans med sina 
kristdemokratiska 
kollegor i Kalmar 
län och Östergötland 
på studiebesök på 
ambulanshelikoptern i 
Värmland. 

– Det som berörde mig starkast var berättelsen om en 
pojke som föll ner för ett stup på väg till skolan i centrala 
Karlstad.

Tack vare duktig sjukvårdspersonal och ambulanshelikop-
tern kunde pojken snabbt transporteras till universitets-
sjukhuset, och hans liv kunde räddas.
En ambulanshelikopter räddar liv!, säger Mia Frisk

Trygghet & Tillit

800 kristdemokrater samlades i Karlstad 7-8 april för de 
årliga kommun- och landstingsdagarna. Men i år kastade 
terrordådet på Drottninggatan i Stockholm en mörk skugga 
över dagarna. Temat för dagarna, trygghet och tillit, fick en 
delvis annan mening när rapporterna om vansinnesdådet 
rasade in men också när stockholmarna svarade med att 
öppna sina hjärtan och hem för sina medmänniskor.

Jakob Forssmed, vice partiordförande, lyfte i sitt avslut-
ningstal upp varför Kristdemokraterna behövs nu mer än 
någonsin: 

”Vi lever i en svår tid. Men skulle tanken om solidaritet 
vara förlegad? Har samhällsgemenskap slutat vara bote-
medel mot polarisering? Hade människovärdesprincipen 
ett bäst-före-datum runt 2015? Verkar det troligt att starka 
familjer och ett levande  civilsamhälle inte längre behövs? 
Nej. Vi vet att när murarna reses. När grupp ställs mot 
grupp. Då behövs vår etik. Lika mycket som någonsin. 
Och tillvaron är inte ödesbestämd, mina vänner! Inte för 
världen. Inte för vårt samhälle. Inte för vårt parti! Vi är en-
gagerade i politiken för att tillvaron går att förändra. Glöm 
aldrig det.  

Och för den väljare som inte tror att vi kan klara det: hälsa 
dem att det är samma parti som avskaffade den nyckfulla 
fastighetsskatten. Samma parti som införde värdighets-
garanti och valfrihet i äldreomsorgen. Samma parti som 
stoppade kommunerna från att skilja på äldre par som 
ville leva tillsammans, även när den ena behövde omsorg.  

Hälsa dem att det är samma parti som halverade vårdkö-
erna. Samma parti som såg till att Sverige satsade mer än 
någonsin för medmänniskor i nöd. Och som var garanten 
för familjernas frihet. Det är DITT parti!”

NYHETSBREV FRÅN KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna i Jönköpings län 
Slottsgatan 14, trapphus A, 553 22 Jönköping. Tel: 036-34 64 30 
jonkoping@kristdemokraterna.se
www.jonkopingslan.kristdemokraterna.se
Habo partiavdelning | http://wp.kristdemokraterna.se/habo/



KRISTDEMOKRATERNA HABO

Du är viktig och vi behöver Dig
Som förtroendevald politiker vill man påverka. Och som kristdemokrat har vi många kärnfrågor som ligger extra varmt 
om hjärtat. Ibland ställs man inför svåra val, dels att som förtroendevald i nämnd eller styrelse stå inför ett svårt beslut 
som för Habo kommun är viktigt men för mig som person kanske inte stämmer med min övertygelse eller magkänsla.

Det finns inget enkelt svar på frågan vad är rätt och vad är 
fel. Vi lever i ett samhälle som – jag vågar säga aldrig har 
satts inför beslut som påverkar den enskilde människan på 
ett så påtagligt sätt som idag. Vi ser hur det gamla trygga 
Habo lever i en verklighet som omkullkastar många tidi-
gare självklara saker. 

Samhällsstruktur har ändrats, nya lagar och regler har 
kommit från riksdag och regering, det ställs hårdare krav 
på kommunens ekonomi för att kunna ha kvar den kom-
munala service vi varit vana vid, och sist men inte minst 
genom den oro som finns i världen då många sökt sig till 
vårt land och till vårt samhälle.

Är detta ett problem – inte om du frågar mig. Men det 
skapar utmaningar och utmaningar som måste övervinnas.

Givetvis kan ingen tvinga mig att vara med och fatta 
beslut som strider mot min övertygelse, och ingen kräver 
detta. Som enskild människa är jag unik och det ska 
respekteras. Det är detta som gör oss som kristdemokrater 
unika – vi har respekt för varandra och för våra övertygel-
ser. Det gör också oss kristdemokrater starka eftersom vi 
har ett uppdrag att se till människan. Det är därför viktigt 
att vi står upp för varandra och har förståelse varför beslut 
fattas i en eller annan riktning.

Nu har sommaren kommit och vi planerar för semester 
och umgänge med nära och kära. Ta vara på denna tid och 
ladda batterierna. Vi har ett stundande val även om det kan 

verka långt bort. Men valrörelsen är nu och nu har vi möj-
lighet att visa att vi kristdemokrater i Habo arbetar för att 
efter de möjligheter vi har vara med och forma vårt kära 
Habo till ett samhälle där alla får plats och kan känna 
trygghet. 

Sist men inte minst – vi får aldrig sluta att engagera oss. 
Det vi gör har stor påverkan och om inte vi engagerar oss 
gör någon annan det och då kanske inte våra värderingar 
står på agendan.

Jag refererar till det tal Jacob 
Forssmed höll på kommun- och 
landstingspolitiska dagarna ”Vi 
vet att när murarna reses. När grupp 
ställs mot grupp. Då behövs vår etik. 
Lika mycket som någonsin. Och 
tillvaron är inte ödesbestämd, 
mina vänner! Inte för världen. 
Inte för vårt samhälle. Inte för 
vårt parti! Vi är engagerade i 
politiken för att tillvaron går att 
förändra. Glöm aldrig det.” 

Ha nu en skön sommar!

Hans Jarstig/gruppledare



KRISTDEMOKRATERNA HABO

Din medverkan är viktig
Nästa år är det val igen. I Jönköpings län jobbar en grupp personer för att ta fram bra valsedlar med lämpliga personer för 
valen till regionfullmäktige och riksdagen. När det gäller valet till regionfullmäktige så består vår valkrets av Jönköpings, 
Mullsjö och Habo kommuner.

Nu har du möjlighet att lämna förslag på personer till 
dessa valsedlar. Du kan lämna förslag på personer från de 
tre kommunerna för valet till regionfullmäktige. Och när 
det gäller valet till riksdagen så kan du föreslå personer 
från hela länet.

Lämna Dina förslag till Ragnwald Ahlnér! Du 
kan skicka SMS på 072-372 61 29 eller mejla till 
ragnwald.ahlner@kristdemokraterna.se. 
Skicka Dina förslag senast 5 juni.



KRISTDEMOKRATERNA HABO

Andreas, Magnus och Jacob har besökt Habo

Det är lätt att glömma

Den 9 februari var Andreas Carls-
son i Habo. Vi besökte Habo Rostfria 
– ett av Habos mest expansiva företag. 
Mats Kristensson och Calle Sandberg 
tog emot oss och visade företaget.

Vi besökte också den nyrenoverade 
Hagabodaskolan och fick en rund-
vandring tillsammans med skolans 
rektor Axel Fischer.

Magnus Oscarsson kom till Habo 
den 13 mars. På förmiddagen besök-
te vi Stora Hallebo där vi diskuterade 
de utmaningar Sveriges lantbrukare 
har med Andreas Hellqvist.

På eftermiddagen träffade vi Bengt 
Johansson på Bränninge gård. Bengt 
visade på området och berättade om 
de fortsatta planerna.  

Jacob Forssmed besökte Habo den 
11 maj. Då hade vi en högintressant 
förmiddag på Lustfyllt tillsammans 
med representanter från Företagarna 
och Industriklubben.

Daniel Gothammar tog emot oss på 
Fagerhults belysning och guidade oss 
runt på företaget.  

Tillsammans med detta nummer av Vitsippan ligger ett inbetalningskort på ditt medlemskap. Om du missat att betala in 
din årsavgift har du möjlighet att göra det nu. Vi är tacksamma för att du vill vara medlem och stödja oss.

Har du frågor om vad som händer i de olika styrelserna och 
nämnderna – tveka inte lyft luren och ring!
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (KS, Socialnämnd, allmänt), Lars Davidsson. Tel: 070-511 67 69 (Byggnadsnämnden, KS), Marie 
Lindholm. Tel: 073-394 60 85 (Barn och Utbildningsnämnden), Åke Lundgren. Tel: 070-051 79 86 (Fritid och Kultur) eller Johan 
Wållgren Tel: 070-417 43 01 (Miljönämnden).

http://wp.kristdemokraterna.se/habo/


