
KD - JÖNKÖPING CENTRUM
DINA KANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

RÖSTA PÅ EN LOKAL 
KRISTDEMOKRAT



Hej!
Politik är på allvar. Året runt, vecka 
efter vecka, fattas beslut som på olika 
sätt påverkar dig, din familj och din 
kommun. Det vardagliga, lokala, 
demokratiska arbetet kräver 
engagemang, uthållighet – och kunskap. 

När det är dags att gå till beslut är det 
också viktigt att en bredd av erfaren-
heter finns representerade vid bordet. 
Olika bakgrunder, åldrar, kön, yrken 
och utbildningar bidrar till att besluten 
blir bättre!

Vi kristdemokrater är därför stolta över 
att sammanlagt kunna presentera 64 
olika namn som på olika sätt är 
beredda att företräda KD efter valet 
den 9 september. Många av oss har 
redan funnits med under ett antal år 
och tagit ansvar i nämnder, styrelser 
och kommunala bolag. Andra har först 
i detta val fattat det viktiga beslutet att 
ställa sig till förfogande.

I denna folder presenterar vi kandida-
terna från de centrala delarna av 
Jönköping. Vi vill göra oss synliga för 
dig som väljare, för vi tror att det finns 
en styrka i att öka närheten mellan för-
troendevalda och medborgarna. Det är 
tillsammans vi skapar det goda 
samhället! Det är tillsammans vi kan 
utveckla våra stadsdelar och samtala om 
lokala utmaningar.

Uppmuntra gärna en lokal kandidat – 
utnyttja din möjlighet att personkryssa!

Ge oss ditt förtroende - rösta 
kristdemokratiskt den 9 september! 
Vi är redo att ta ansvar och bygga ett 
gott samhälle på en stadig värdegrund.

Helén Krogell
Högskoleingenjör
Torpa

  #8

Albin Björhag
Högskoleingenjör
Kristinedal

  #15

Stefan Bomberg 
Frisör
Jönköping Centrum

  #27

Emanuel Foglander 
IT-tekniker
Liljeholmen 

  #33

Ellen Brengesjö
Student
Torpa

  #54

Ge oss ditt förtroende - rösta 
kristdemokratiskt den 9 september!

Erik Arnalid
Affärschef
Torpa

  #34

Nils-Erik Emme
Senior
Jönköping Centrum

  #57
Hannes Mårtensson
Lärare
Kålgården

  #62

”Det är tillsammans 
vi skapar det goda 
samhället” 
- Andreas Sturesson, Kommunalråd



En röst på oss 9 september 
är en röst PÅ FÖLJANDE:

Alla nyanlända ska erbjudas att 
arbeta från dag 1

Underlätta företagande genom 
minskat regelkrångel

Öka arbetet med 
klimatomställning

Öka insatserna för att minska 
äldres ensamhet

Kommunen ska vara en bra arbets-
givare

Erbjud fler villatomter

Förvalta skattepengarna väl, slösa 
inte

Bygg fler äldreboenden för ett 
tryggt åldrande

Minska trafikhindren, vi behöver 
fortfarande bilen

Små barngrupper i förskolan och 
fler familjedaghem 

Minska förtätandet av staden, 
bygg istället ut den

Öka föräldrastödet för minskad 
social problematik

Lärarnas arbetstid ska fokusera på 
undervisning

Kommunen ska kunna finansiera 
fler poliser

Uppmuntra ideellt engagemang,  
höj föreningsbidragen

Främja upphandlingen av 
närproducerade livsmedel

facebook.com/kdjkpg, facebook.com/sturesson.KD/
Instagram: @kdjkpg
Twitter: @kdjkpg, @kommunalradet
Hemsida: http://wp.kristdemokraterna.se/jkpg

www
 Tel: 036-346430
Slottsgatan 14 a 
55322 Jönköping

jonkoping@kristdemokraterna.se       
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Andreas Sturesson 
Kommunalråd


