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Ebba Busch Thor: 
- Från djupet av mitt hjärta: Tack! 

- Vi ska ta striden för en politik som 
gör staten mindre och samhället 
större!  
Det var budskapet när Ebba Busch 
Thor höll sitt tal som nybliven 
partiledare. Lördagen den 25 april 
valde Kristdemokraterna sin 4:de 
partiledare på ett extra riksting i 
Stockholm.  
 
I första tal som partiledare varnade 
Ebba för likgiltigheten i samhället.  
- Om godhet är vit och ondskan är 
svart så tror jag att likgiltigheten är 
den gråskala som förbinder dem. Det 
är lätt att övertyga sig själv om att 
likgiltighet duger så länge vi inte gör 
skada. Men alltför ofta är likgiltigheten 
nästan svart, nästan ond. Låt oss med 
goda värderingar som vapen hjälpas åt 
att skapa ett samhälle där ondskan 
och likgiltigheten får gå i reträtt. 
 
Ebba uppmanade partiet att ta strid 
för en politik som ersätter egoism med 
gemenskap, som gör staten mindre 
och samhället större, och som värnar 
politikens gränser. 

 

 
 De stora utmaningarna som 
Sverige och resten av världen står 
inför med båtflyktingar som 
drunknar i Medelhavet, IS 
härjningar i Mellanöstern, hotfulla 
diktaturer och Rysslands alltmer 
aggressiva beteende.  
 
När det kom till en av de största 
samhällsutmaningarna för Sverige: 
den stora ökningen av asylsökande 
och nyanlända fortsatte Ebba på 
den linje Göran Hägglund 
lanserade i december, men 
betonade också att vi måste göra 
mer. 
 
- Det råder ingen tvekan om att 
Kristdemokraterna är den enda 
garanten för familjernas frihet. Vi 
vet vad som händer med en 
regering där kristdemokraterna 
inte finns med. Där stryps genast 
familjens rätt att välja. Vi ska om, 
och om, och om igen ta strid för en 
politik för starkare familjer, slog 
Ebba fast till de närvarande 
kristdemokraternas jubel. 

 
Som avslutning slog Ebba fast att 
ett framgångsrikt parti inte är 
någon enmansföreställning och 
att det inte räcker med att välja 
ny partiledare för att fördubbla 
opinionssiffrorna. 
- Ett framgångsrikt parti är ett 
lagarbete. Jag vet att ni redan 
sliter runt om i landet. Jag vet 
att det är tungt. Ändå tänker jag 
idag be er att göra mer. Gör 
mer! Så att fler väljare i nästa val 
går till vallokalerna med en 
kristdemokratisk valsedel i 
handen, avslutade 
Kristdemokraternas nya 
partiledare Ebba Busch Thor. 

Kristdemokraterna nyvalda partistyrelse 
Det var inte bara ny partiledare som valdes på det extra 
rikstinget. En ny partistyrelse är nu också vald: 
Förste vice partiordförande - Jakob Forssmed 
Andre vice partiordförande - Emma Henriksson 
 
Ordinarie ledamöter David Lega, Annika Eclund, Andreas 
Carlson, Caroline Szyber, Aron Modig, Monica Selin, Peter 

Kullgren, Bengt Germundsson, Sofia 
Damm, Lars Adaktusson, Anders 
Sellström, Soledad Henriquez 
 
Ersättare  Lars Thunberg, Erik Slottner, 
Per Landgren, Ella Bohlin, Behcet 
Barsom, Irene Oskarsson, Michael 
Anefur, Stig Nyman 
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Nu kan vi se tillbaka på det första 
halvåret då vi regerat Habo i den 
nya majoriteten. Uppstarten var 
inte lätt – många försökte sätta 
käppar i hjulen för oss. Men vi har 
stått pall. 
 
Vi visste att det inte skulle bli en 
dans på ”rosor”, många utmaningar 
väntade, inte minst att visa att vi 
Kristdemokrater är handlingskraftiga 
och tar våra uppdrag på allvar. 
 
Som alltid när vi går in i en ny 
mandatperiod och de olika 
nämnderna ska besättas är det en 
uppstartsfas. Vi ska sätta oss in i de 
olika frågor som kommer upp och 
vara med att fatta beslut. Men idag 
ser vi att de personer som nu sitter i 
på de olika posterna gör ett 
fantastiskt jobb. Då är det också på 
sin plats att lyfta fram våra nya 

medlemmar och tacka dem för att 
de engagerar sig och att de gör det 
för oss. Ni gör ett fantastiskt 
arbete. 
 
Vi får inte glömma att vi inte gör 
det ensamma. Vi är fyra partier 
Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Centern och 
Miljöpartiet. Vi arbetar 
tillsammans för Habos bästa. 

Nu ska vi snart ta semester och 
ladda batterierna. Därför vill jag 
tacka alla – er som är mer 
engagerade i olika sammanhang 
men också alla våra övriga 
medlemmar som stödjer oss på 
olika sätt. Alla är värdefulla och 
alla behövs! 
 
En skön sommar till alla! 
Hans Jarstig/Gruppledare 

Sommaren är här – men det har varit en vår med utmaningar 

Har Du betalt medlemsavgift 
för 2015? 
Var med och värva nya 
medlemmar – vinn trisslotter! 
 
Fram till den 30/11 2015 har du chansen att vara med på 
utlottning av trisslotter.  1 medlem = 1 lott o.s.v 
Kontakta Åke Lundgren på telefon 073-051 79 86 och 
anmäl medlemmar. 

Missa inte detta! 

Är det något du undrar över eller 
vill veta vad som händer i de 
olika nämnderna. 
 

Tveka inte att kontakta oss: 
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) 
Johan Wållgren Tel: 070-4174301 
(Miljönämnden) 

Ring oss så får du rätt 
information direkt! 
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