
Jönköping juni 2018

Sommarhälsning till våra medlemmar i Jönköpings Kommundelsförening! 

1: Hälsning från Andreas Sturesson, kommunalråd    

I Jönköping går valförberedelserna på högvarv. Vår ambition är att göra vår bästa valrörelse 
någonsin. Att vi lyckas är inte bara viktigt för vårt inflytande i kommun och region utan 
spelar också en avgörande roll för hur det går för KD i riket. I valet 2014 bestod nästan var 
tionde röst på KD i riksdagsvalet av en röst från Jönköpings län. För att vi ska lyckas är vi 
beroende av Din röst och många andras.

Under de senast åren har den politiska debatten dominerats av flyktingfrågan. Dock har vi 
samtidigt ett antal andra frågor som också är viktiga för oss. Vi vill också fokusera på famlje-
politiken, skolan, äldreomsorgen och sjukvården. Vi vill arbeta för att välfärden ska hålla hög
kvalitet och finnas tillgänglig när man behöver den. Att våra gemensamma resurser används 
till välfärden och inte till kommunala lyxbyggen! Vi lovar inte allt åt alla men vi håller det vi 
lovar.

För att lyckas nå framgång krävs engagemang från många medlemmar. Jag hoppas att Du är 
en av dem som vill bidra, bidra till att göra Sverige lite mer Kristdemokratiskt.

Jag hoppas att Du får en skön sommar och att vi efter den möts i valarbetet!

Andreas Sturesson, kommunalråd

2: Viktiga steg i Regionen!

Vid en av nämnderna inom Regionen (Arbetsmarknad– Näringsliv – Attraktion) fick KD gehör 
för ett förslag ”att elever/klasser i ok. 2 och åk. 8 som ska besöka SMOT  på skolföreställning 
åker kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik”. Ett genombrott som vi hoppas också ska gå 
igenom vid nästa Regionfullmäktige.

Att bevara och utveckla alla våra tre akutsjukhus i länet är också en prioriterad KD-fråga 
inför valet. Våra sjukhus tillhör redan idag topp 10-listan i landet men vi vill skapa ännu 
bättre för våra länsinvånare, hälsar Mia Frisk, regionråd.

3: Ditt stöd är viktigt och värdefullt!

Vi kan notera att många betalat in årets medlemsavgift, vilket är betydelsefullt för vårt 
arbete. Dock är det några som missat att betala, varför vi tar oss friheten att bifoga talong på
nytt och hoppas att Du vill vara med och stödja en angelägen Kristdemokratisk politik på alla 
nivåer, både lokalt, regionalt såväl som riks!

4: Bidrag till valfonden!

Om Du har möjlighet att också skänka ett bidrag till valfonden så är Du välkommen att göra 
det, antingen via Plusgiro 56 62 41 – 6 eller Swish 0706 16 98 99. Notera KD!

Kristdemokraterna – Jo� nko� pings Kommundelsfo� rening  Slottsgatan 14  55322 JÖ� NKÖ� PING
Eva Stra$ th (ordf) Mob.0706 – 16 98 99              Nils-Erik Emme (sekr) Mob. 0705 
– 91 00 16
Johan Bokinge (kasso� r) Mob. 0734 – 60 63 04                               KD-kansli tel: 036 – 34 64 30
Plusgiro:  56 62 41 – 6 Swish: 0706 – 16 98 99

Sida 1



5: Några viktiga datum att notera!

Lördag 4 augusti – Stora valrörelsen startar

Lördag 11 augusti – Våffelvagnen på Västra Torget

Tisdag 14 augusti – Blodomloppet, 5 eller 10 km från Knektaparken – anmäl Dig 
till Eva Stråth. KD bjuder på avgiften!

Onsdag 15 augusti – Utfrågning, Fjällstugan, Kommun & Region

Torsdag 16 augusti – SVT – Partiledarutfrågning – Ebba Bush Thor

Fredag 17 augusti – Affischtavlorna sätts upp från kl 18!

Onsdag 22 augusti – Utfrågning, Fjällstugan, Riksdagskandidater

Lördag 25 augusti – Österängsdagen 

Lördag 1 september – Råslättsdagen

Lördag 8 september – Citydagen

Söndag 9 september – Val till Riksdag – Region – Kommun

Vi behöver hjälpas åt med ett antal praktiska saker under valrörelsen och vi hoppas att 
just Du vill vara med i arbetslaget! Hör av Dig per mejl eller mobil och anmäl att Du 
gärna hjälper till. Se uppgifter med mobil- och mejladresser nedan.

6: Låt oss hjälpas åt tillsammans!

Det kan kännas lätt att bli nedslagen av rubriker i TV och tidningar där KD 
tillmäts låga opinionstal men kom ihåg att det är på valdagen valet avgörs. 
Och KD har genom åren visat betydligt bättre resultat i valen jämfört med ett 
antal opinionsundersökningar.

När människor testar sina åsikter mot Valkompassen i pressen är det 
glädjande att notera att många sympatiserar med KD’s politik. Nu gäller det 
bara att vi får utdelning av dessa sympatier i valet i september – och där är Din
röst viktig!

Njut av sommar och semester några veckor nu och så möts vi utvilade med nya krafter när 
valrörelsen startar på allvar!

Bästa KD-hälsningar – Styrelsen genom

Eva Stråth Nils-Erik Emme Johan Bokinge
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eva.strath@yahoo.se nils-erik.emme@telia.com    johan.bokinge@swipnet.se
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