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Kristdemokraternas fokus i Jönköpings län är på tillgänglighet och 
på att hela länet ska leva och utvecklas. Det handlar om tillgänglig-
het till akutsjukhus som erbjuder god vård för alla tre
delarna av länet och är viktiga arbetsplatser. Det handlar om 
tillgänglighet till tåg och bussar som erbjuder kollektivtrafik till 
invånare både i de större städerna ute på landsbygden. Det handlar
om tillgänglighet till vård utan långa väntetider, speciellt för de med 
störst behov. Och det handlar om ökad tillgänglighet till polis i all 
länets kommuner. Tillgängligheten bidrar till att hela länet kan leva 
och utvecklas, och till regional utveckling.

I riksdagsvalet i Jönköpings län kommer Kristdemokraterna särskilt 
lyfta fram ökad polisnärvaro i alla länets kommuner. Vi kommer 
också driva på för att den s.k. pensionärsskatten omedelbart tas 
bort och att lönegapet mellan pensionärer och löntagare ska slutas. 
Och, att LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ska ändras så att intentionen med lagstiftningen 
återupprättas.

I regionvalet kommer Kristdemokraterna fokusera på att köerna 
till sjukvårdsupplysningen på 1177 vårdguiden ska kortas.
Idag är telefonköerna alldeles för långa alldeles för ofta. Tillgäng-
lighet psykiatrin är också en prioriterad fråga speciellt till BUP 
(barn- och ungdomspsykiatrin). Fler mobila tjänster
såsom läkarbil och tandvårdsbuss ska utvecklas och e-hälsan ska 
bli mer öppen och användarvänlig för patienterna. Länets tre
akutsjukhus ska bevaras och fortsätta utvecklas med tydliga speci-
aliteter.

Förtroendet för den regionala kollektivtrafiken har skadats rejält 
i flera delar av länet efter långa perioder av inställda tåg och 

bristfällig ersättningstrafik. Kristdemokraterna vill ha tågtrafik 
från Mariannelund och Vetlanda till Jönköping och en tabellstyrd 
ringlinje med buss mellan sjukhusorterna Eksjö, Värnamo
och Jönköping, via Sävsjö. Även för de som bor på landsbygden 
ska det finnas tillgänglig kollektivtrafik genom såkallad närtrafik, 
som är öppen för alla.

För oss kristdemokrater är det viktigt att du ska kunna lita på 
vården, på att tåget kommer och på polisen.

X-a dina lokala företrädare i riksdags- och regionvalet så att Habos 
röst blir hörd!

Sjukvården är KD:s viktigaste
fråga i valet

Våra prioriterade valfrågor i riksdags- och regionvalet!

Ha en skön sommar njut den 
– den 11 august startar 

valspurten, och vi ska vara beredda!

Hans Jarstig
Plats 9 i riksdagsvalet och 5 i 
regionvalet.

Marie Lindholm
Plats 17 i regionvalet.



Nu blickar vi tillbaka på det arbete vi gjort första halvåret 2018 
och blickar framåt mot en spännande valspurt. Det har varit n 
spännade vår. Förutom det lokala arbetet i kommunen där vi haft 
en betydande roll och drivit våra frågor. Det märks mest i den nya 
gruppbostaden på Bränninge och ombyggnationen av demensbo-
endet som kommer att stå färdigt omkring nyår.

Men vi har också haft ett antal riksdags- och EU besök där vi 
bjudit in skola, lantbrukare, företagare och allmänhet. De som 
besökt oss är Jacob Forssmed, 
Annika Eclund, Andreas 
Carlsson, Magnus Oscarsson 
och Lars Adaktusson.

Men nu får vi ta en välbehövlig 
semester och för oss som inte 
driver lantbruk hoppas vi 
på en solig sådan.

Jag vill tacka alla er som 
varit engagerade i olika 
sammanhang utan er hade 
arbetet inte fungerat. 
Men nu ska vi visa att KD 
i Habo är att räkna med 
även under nästa mandat-
period – Vi behövs! för att 
göra skillnad.
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En händelserik vinter och 
vår 2018

Gilla och dela KD i Habo på FB!

Hans Jarstig/Gruppledare

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: 073-051 79 86 (Fritid och Kultur) eller Johan Wållgren Tel: 070-417 43 01 
(Miljönämnden). Ragnwald Alnér. (ordförande KD i Habo) Tel: 072-372 61 29

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

Känner du att du vill hjälpa till i valarbetet? Under august kommer vår husvagn att stå på Blå 
torget, mer info om detta kommer. Vill du hjälpa till att lappa brevlådor, kanske vandra runt och 

tala med människor på samhället – vi behöver din hjälp för KD i Habo ska synas och märkas.

I början av augusti kommer vi att sända ut info vad som ska hända!


