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Jönköping februari 2019  
 
 

Hjärtligt välkommen som medlem i Jönköpings Kommundelsförening! 
 
Det är med glädje vi hälsar flera nya medlemmar välkomna till vår lokala 
förening i Jönköping, och Du är en av alla dessa! 
 
1: Kristdemokraternas organisation kan illustreras ungefär så här: 

 
Kristdemokraternas Riksorganisation  https://kristdemokraterna.se 
 
Kristdemokraternas Distriktsorganisation https://kristdemokraterna.se/lokalt/jonkopings-

lan/jonkopings-lans-distriktsavdelning/ 
 
Kristdemokraterna Partiavdelning https://kristdemokraterna.se/lokalt/jonkopings-

lan/jonkoping/ 
 
KD Jönköpings Kommundelsförening             https://jonkopingskommundel.kristdemo-

kraterna.se 
 
 
Lokalt har vi ungefär den rollen att KD’s Partiavdelning i Jönköping, som är en av landets 
största, ansvarar för den politiska utvecklingen och dess arbete. Medan vi i Jönköpings 
Kommundelsförening, med drygt 300 medlemmar, svarar för kommunikation ut till 
medlemmarna och det gemensamma fältarbetet, bland annat valarbete, kampanjer och övriga 
aktiviteter. 
 

2: Kommunikationsvägar: 
 
Vi vill så långt som möjligt kommunicera via mejl och sociala medier. De flesta av våra 
förtroendevalda ingår i Kristdemokraternas intranät ”Navet” där man då har en egen 
mejladress (namn@kristdemokraterna.se). I övrigt är vi angelägna om att få Din egen E 
postadress registrerad, vilket effektiviserar kommunikationen och sparar dyrbara 
portokostnader. Se därför till att Du skickar in uppgifter om Din E-postadress och 
mobilnummer till kansliet eller någon av oss i styrelsen nedan. 
 

3: Information och engagemang: 
 
Det är fantastiskt att känna de framgångar och uppåtvindar som vi upplever just nu, både på 
riksplanet, regionen och lokalplanet. Det är resultatet av många goda och gemensamma 
krafter. Därför är vi glada om Du engagerar Dig, antingen Du nu är förtroendevald eller enbart 
stödjande medlem. Vi behöver alla varandra för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. 
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I Jönköping är vi sedan valet det största partiet i oppositionen och där vi med Andreas 
Sturesson i spetsen nu utgör en kraftfull opposition. Kristdemokraterna i Jönköpings kommun 
blev för övrigt det största borgerliga partiet, vilket vi tolkar som bevis på att KD för en relevant 
och ansvarsfull politik. I Jönköpings kommunfullmäktige har KD 14 ledamöter och dessutom 
har vi ett 75-tal förtroendevalda ledamöter i kommunen. 
 
Och i Region Jönköpings Län har vi också en stark ställning där KD sedan valet innehar posten 
som Regionstyrelsens ordförande, som Mia Frisk innehar. I Regionen har KD 10 ledamöter i 
Regionfullmäktige. 
 
Slutligen, i Sveriges Riksdag, har Kristdemokraterna 22 ledamöter med Ebba Busch Thor i 
spetsen. Och här är det säkert väl känt för de allra flesta att Ebba utgör en del av framgångarna 
för Kristdemokraterna med sin starka framtoning i media och i kontakt med verklighetens 
människor. 
 
Än en gång, välkommen till vår Kommundelsförening och hoppas att Du ska känna Dig hemma 
i vår miljö och att vi tillsammans ska få förmånen att jobba tillsammans. 
 
 
Bästa hälsningar, 
Styrelsen för Kristdemokraterna Jönköpings Kommundelsförening 
 
 
Eva Stråth, Ordförande Nils-Erik Emme, Sekreterare  
eva.strath@kristdemokraterna.se nils-erik.emme@kristdemokraterna.se 
 
 
Johan Bokinge, Kassör 
johan.bokinge@tele2.se 
 
Eva Berntsson, ledamot Klas Brengesjö, ledamot 
 
Sara Bäckman, ledamot Charlotta Hervius, ledamot 
 
Hannes Mårtensson, ledamot Haykanush Vardanyan, ledamot 
 
Susanne Wismén, ledamot 
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