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Julen är här – trots att årstiden är mörk är detta ljusets helg. 
Advent väntans tid då vi tänder ljus som lyser upp våra hem. 
Barnen räknar ljus och öppnar sina kalendrar och väntar på 
att det ska knacka på dörren – hallå finns det några snälla 
barn här…

I all julstress är det lätt att glömma varför vi firar jul. Vi 
stressar för att hinna med. Städa, baka, handla julmat och 
klappar.
Julmusiken och tingel ta     ngel plockas fram i varuhusen 
under oktober-november. Vi lockas och triggas in i ”julka-
oset”. Vi tror att det blir enklare när vi sätter oss vid datorn 
eller plattan och köper klapparna på nätet – men stressen 
sitter kvar.
För många handlar det om att öka tempot på jobbet för att 
med gott samvete kunna ta några dagars julledighet, men vi 
vågar inte att lämna telefonen eller kolla över mailen.
Samtidigt sitter det många ensamma, på äldreboenden eller 
i sina hem. Hemlösa, som om de har tur kan komma in och 
värma sig eller få en bädd på något härbärje. Barn som inte 
får uppleva sin fridfulla jul.

Jag vill inte verka dysterkvist. Men jag försöker få in en 
tanke och inte minst till mig själv. Stanna upp – fundera 
varför julens budskap är så viktigt. När jag tänker på det, är 
det ljus och glädje, men också ett tillfälle att tänka på någon 
annan, visa uppskattning eller en hjälpande hand. Och det 
bästa är att vi får göra det på det sätt som passar oss bäst.

Nu vill jag önska alla en riktigt God Jul och Ett gott Nytt År!

Sjukvården är KD:s viktigaste
fråga i valet

Kristdemokraterna i Habo önskar alla

God Jul och ett
Gott Nytt År

Hans Jarstig, gruppledare



Efter valet visade det sig att KD tillsammans Moderaterna, 
Centerpartiet och Liberalerna fick en betryggande majoritet i 
kommunfullmäktige. 

Samtliga fyra Allianspartier gjorde ett bra val tack vare våra 
duktiga valarbetare och väljarna visade oss stort förtroende. 
Valet för oss Kristdemokrater var då inte svårt att gå in i ett 
samarbete med Moderaterna, Centern och Liberalerna. Ef-
ter valet har våra förhandlare arbetat med att sätta ihop ett 
bra team inför kommande mandatperiod och det har varit 
ett arbete i samförstånd och med öppna ögon.

Vi tror och är säkra på men med stor ödmjukhet att vi 
tillsammans ska kunna driva en framgångsrik Allianspolitik 
i Habo. Samtidigt ser vi tillbaka på förra mandatperioden 
och kan konstarera att den har varit bra för Habo. Kom-
munen har bland annat kunna presentera goda ekonomiska 
resultat. Detta ska vi förvalta men också driva frågor som 
ligger oss Kristdemokrater varmt om hjärtat. Men vi ska 
framför allt vara delaktiga i ett team som arbetar för Habos 
och Habos invånares bästa.

Detta är våra ordinarie Kristdemokrater i 
styrelser och nämnder:
Hans Jarstig: Kommunalråd, KS, ordf. socialnämnden. Marie 
Lindholm: KS. Karin Hultberg: Ordf. Fritid och kultur. Lars Ram-
qvist: BUN. Gunnar Adolfsson: Miljönämnden. Jan Lenhammar: 
Byggnadsnämnden. Ragnwald Ahlnér: Ordf. Valnämnden. Hans 
Jarstig, Marie Lindholm, Maria Alfredsson, Jon Harald Jons-
son och Jan Lenhammar: Kommunfullmäktige.
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Alliansen styr Habo 
– KD är en del av den

David Lega besöker 
Habo

Har du frågor om vad som händer i KD Habo – tveka inte lyft luren och ring!
Hans Jarstig. Tel: 070-106 24 37 (gruppledare), Ragnwald Alnér. Tel: 072-372 61 29 (ordförande KD i Habo), Åke Lundgren. Tel: 073-051 79 86 
(styrelseledamot).

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

Tisdagen den 12 februari får vi besök av David 
Lega. Han kommer att medverka i anslutning 
till vårt årsmöte. Mer information om detta 
besök kommer.
Notera detta i din kalender redan nu!

Efter nyår kommer vi att skicka ut vår årska-
lender med viktiga datum för olika träffar och 
samlingar. Känner du att du vill ta med någon 
som är nyfiken på KD och vår politik – gör 
det!

David Lega, kommu-
nalråd i Göteborg och 
en av två kristdemo-
krater som kandiderar 
till EU.
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Ombudsman: 

Ebba	Busch	Thor	hyllade	
Jönköpings	distrikt	

2019	

2	feb	 Regional	utbildningsdag	i	Nässjö	
16	mars	 Partidistriktsårsmöte	
26	maj	 Val	till	Europaparlamentet	
	
2019	är	det	riksting.	Alla	medlemmar	har	möjlighet	att	skriva	
motioner	om	hur	man	vill	att	KD:s	politik	ska	utvecklas.	Ta	
chansen!	Motionerna	ska	tas	upp	på	partiavdelningarnas	
årsmöte	i	början	i	februari	och	sedan	skickas	vidare	för	
behandling	inför	rikstinget.	

 

Nytt styre i regionen  
med Frisk som RSO	
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Region Jönköpings län får en ny blocköverskridande 
majoritetsledning från och med 1 januari 2019. 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, 
Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna 
och Miljöpartiet kommer tillsammans att styra 
under benämningen Koalition för Region 
Jönköpings län. Kristdemokraterna tar genom Mia 
Frisk över posten som ordförande i regionstyrelsen. 
 
Det regionala ledarskapet ska bli tydligare och 
stärkas i nära samarbete med andra 
samhällsaktörer. Under 2019 kommer en plan för 
framtidens hälso- och sjukvård tas fram. Den 
kommer att omfatta hur våra tre akutsjukhus ska 
garanteras på lång sikt, hur omställningen till mer 
nära vård ska genomföras i samverkan med 
kommunerna, ta ett långsiktigt perspektiv på 
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kompetensförsörjning och framtida 
investeringsbehov.  Goda idéer ska stöttas, 
ett rikt civilsamhälle ska främjas, 
kommunikationerna ska förbättras och 
företagandet ska underlättas. 
 
Detta är Kristdemokraternas ledande 
politiker i Region Jönköpings län 
mandatperioden 2019-2022: 
Monica Samuelsson från Vetlanda blir 1:a 
vice ordförande i nämnden för arbets-
marknad, näringsliv och attraktivitet.  
 
Pernilla Mårtensson från Nässjö blir 
Kristdemokraternas 1:a namn i nämnden för 
folkhälsa och sjukvård. 
 
Arnold Carlzon från Värnamo blir 
Kristdemokraternas 1:a namn i nämnden för 
trafik, infrastruktur och miljö. 
 
Mattias Ingeson från Eksjö blir ledamot i 
regionstyrelsen och väljs till vice 
gruppledare. 
 
- Jag är stolt över det förtroende partiet har 
gett mig. Koalition för Region Jönköpings 
län står för ett nytt aktivt regionalt ledarskap 
och som RSO kommer jag att vara lagkapten 
för vår breda majoritet. Det känns tryggt att 
ha ett starkt och offensivt kristdemokratiskt 
mittfält bakom mig, säger Mia Frisk 
 

Uppåt för KD i opinionen	
	


