
Vallsjöhus i Hultagård, strax utanför Sävsjö, blev första 

företagsbesöket för kristdemokraten Mia Frisk i hen-

nes nya uppdrag som Regionstyrelsens ordförande. 

   Det var roligt att vi i partiavdelningen här i Sävsjö 

kommun fick vara värdar för detta besök och att vi 

kunde komma till ett välskött, stabilt och framåt före-

tag. Vi blev väl mottagna av Georg Lander och Stefan 

Sjöblad och samtalade med dem bland annat om hur 

de genom praktik och arbete till nyanlända bidragit till 

integration och fyllt sitt behov av arbetskraft. 

   För Vallsjöhus är det självklart att som företag vara 

med och ta ansvar för att ge nyanlända arbete och det 

handlar ytterst om "medmänsklighet.” Genom att ta 

emot flera nyanlända och ge dem utbildning i samar-

bete med Träcentrum i Nässjö har de också lyckats 

klara sitt behov av arbetskraftsförsörjning. Vi samta-

lade också om behovet av lika byggregler i kommuner-

na och hur viktigt det är med samarbete. 

    I sitt arbete med utveckl-

ing av Jönköpings län har 

Mia Frisk stöd av Vrigsta-

bon och Kristdemokraten 

Bengt Swerlander. Bengt 

har valts in som ordinarie 

ledamot i nämnden som har 

ansvar för trafik, infrastruk-

tur och miljö. I denna 

nämnd hanteras viktiga utvecklingsfrågor för länet 

och för Sävsjö kommun. Exempelvis finns det goda 

förutsättningar att driva frågan om att ordna kollek-

tivtrafik Värnamo-Vrigstad-Sävsjö-Eksjö. 

 

Bengt Swerlander är också ersättare i Regionfullmäk-

tige och kommer från denna position att ha god möj-

lighet till information och påverkan även inom andra 

områden i Regionens arbete.  

 

Benjamin Petersson har  från första januari börjat 

sittt nya uppdrag som förste vice ordförande i Sävsjö 

kommuns Kultur– och 

fritidsnämnd. Benjamin 

är nitton år och är där-

med kommunens i sär-

klass yngste politiker 

”Äldres långa erfarenhet 

ska inte förbises men 

det är beklagligt att det i 

en representativ demokrati inte finns fler unga. Det 

är viktigt att lång erfarenhet kompletteras med ny 

erfarenhet och annan erfarenhet för att vi ska kunna 

vidga våra vyer och fördjupa våra kunskaper.” Detta 

skriver Benjamin själv apropå behovet av fler unga i 

politiken. Lycka till Benjamin i ditt nya uppdrag! 

Stefan Gustafsson  tillsammans med Regionstyrelsens ordförande Mia Frisk, Stefan Sjöblad, Dan Thelander och Georg Lander vid besöket på Vallsjöhus 



Det är ett starkt lag som från nyår axlat ansvaret i kom-

munens nämnds- och styrelsearbete! På fotot ser du de 

som går in som ordförande i styrelser och nämnder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När fullmäktige hade sin avslutning utdelade ordfö-

rande Per Danielsson blommor till några politiker som 

gjort insatser utöver det vanliga. En av dessa var Tho-

mas Wilhelmsson som inne-

haft uppdraget som kommun-

revisor ända sedan november 

1973. Thomas har på ett före-

dömligt sätt skött detta upp-

drag i hela 45 år!  Den andra 

kristdemokratiska politikern 

som lyftes fram var Anna-

Karin Yngvesson som kom 

med i kommunfullmäktige 

1994. Anna-Karin har varit ordförande i barn- och ut-

bildningsnämnden sedan 2003, alltså aktiv i kommun-

politiken i 24 år och med ett tungt ordförandeuppdrag i 

15 år. Anna-Karin och Thomas två politiker som gjort 

en fantastisk insats för Kristdemokraterna och för Säv-

sjö kommun.

 

Flera kristdemokrater i kommunen är aktiva på olika 

sociala medier. Vi har också en lokal hemsida 

www.savsjo.kristdemokraterna.se där du  

alltid kan hitta information. Vi finns på  

Facebook och vi blir glada om du där går in 

och  GILLAR ”Kristdemokraterna i Sävsjö”.  

Vårt kommunalråd Stefan Gustafsson har  

en blogg som dagligen uppdateras och den  

hittar du på  www.savsjo.blogspot.se.  

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun               Mejl:                            Internet:                   Bankgiro: 
Eksjöhovgårdsvägen 1 B,  576 32 SÄVSJÖ         savsjo@kristdemokraterna.se            www.savsjo.kristdemokraterna.se                   5954-1540 

 

2018 var för partiavdelningen ett intensivt år med 

framförallt mycket arbete kring valet som för oss 

Kristdemokrater blev en riktig succé! Men lagom när 

den nya mandatperioden nu kommit igång så är det 

återigen dags att trappa upp inför nästa kampanj. I 

maj är det nämligen val till Europaparlamentet och vi 

är väldigt glada över att få starta valkampanjen till-

sammans med David Lega som är en av partiets topp-

kandidater. Med bakgrund som elitidrottare och nuva-

rande kommunalråd i Göteborg är han en mycket in-

tressant och uppskattad inspiratör och han besöker 

vår kommun för en offentlig föreläsning i samband 

med vårt årsmöte.  

   Förutom kampanjarbete kommer vi under året att 

som vanligt genomföra olika aktiviteter som tex. stu-

diebesök och utdelning av Vitsippspriset mm. Det 

kommer även finnas flera tillfällen för utbildning och 

utbyte med andra Kristdemokrater, närmast 29-30 

mars på kommun- och regionpolitiska dagar i Örebro 

där partivänner från hela landet samlas. Så små-

ningom hoppas vi även kunna genomföra någon med-

lemsaktivitet, kanske en resa till Stockholm och riks-

dagshuset? Hör gärna av dig om det är något du vill 

hjälpa till med eller om du har någon bra idé på hur vi 

kan utveckla och förbättra vårt arbete så lägger vi till-

sammans grunden för kommande valsegrar!  

Varmt välkommen till en trevlig och intressant kväll 

med David Lega i Skeppet, Vrigstad Missionskyrka 

onsdag 13 februari Bjud gärna med dig vänner.  

/Fredrik Håkansson, partiavdelningens ordförande 

Från vänster: Hugo Cruz (kd) överförmyndarnämnd, Stefan Gustafsson (kd) 

Kommunstyrelsen, Susanne Sjögren (s) Kultur- och fritidsnämnd, Fredrik Hå-

kansson (kd) Barn- och utbildningsnämnd, Johanna Danielsson (kd) Savman, 

Sven-Åke Gårdstam (kd) ABSI, Therese Petersson (kd) Sävebo, Kerstin Hvirf (s) 

Socialnämnd, Sten-Åke Claesson (c) Myndighetsnämnd. 

Det var mycket folk när Lars Adaktusson talade på Vrigstad höstmarknad 

http://www.savsjo.kristdemokraterna.se

