
Hela Tussilagon firade trettioårsjubileum med öppet-
hus, aktiviteter och gott fika när de den 15 maj överras-
kades av att ett gäng kristdemokrater som kom för att 
dela ut årets Vitsippspris.   
    Årets pristagare är en fantastiskt fin verksamhet som 
bidragit till utveckling av hela Hjälmserydsbygden. 
Förskolan Tussilagon bidrar till trygg barnomsorg, val-
frihet och att sprida goda värderingar utifrån sin tyd-
liga kristna profil. Förskolan och den lokala försam-
lingen har också blivit en naturlig mötesplats för hela 
bygden.  
 
Här följer motiveringen till Vitsippspriset 2019 
”Förskolan Tussilagon är ett utmärkt exempel på en 
bra fristående förskola som ger föräldrar valfrihet och 
som bidrar till att kommunen kan möta efterfrågan på 
barnomsorg. Till alla barn erbjuds en trygg, positiv och 
utvecklande miljö! 
 
Förskolans namn är valt utifrån en vårblomma och det 
har genom åren blivit tydligt att de väl lever upp till sitt 
namn. Förskolan Tussilagon har visat att de har djupa 
rötter i Hjälmserydsbygden är uthålliga och tåliga. De 
bidrar till lyskraft, glädje, framtidstro och en levande 
landsbygd. Med sin kristna profil tillför de bygden goda 
värderingar och en välgörande atmosfär. Förskolan, 
med sin koppling till Förebergs missionsförsamling, 
engagerar många frivilliginsatser. De har blivit en vik-
tig mötesplats genom att regelbundet ordna välbesökta 
aktiviteter. 
 
 
 

Fredrik Håkansson och Stefan Gustafsson delar ut årets vitsippspris till Karin Blom och Turid Martinsson. 

Förskolan är en i bygden viktig och eftertraktad ar-
betsgivare och har alltid visat en fast framåtinriktad 
ledning. Den stora insats som gjorts av Karin Blom är 
värd att särskilt notera. 
 
Kristdemokraterna gratulerar till 30-års framgångs-
rik verksamhet och önskar lycka till i arbetet framö-
ver! Tussilagon är precis som Vitsippan en tidig vår-
blomma och de har många liknande goda egenskaper. 
Förskolan Tussilagon är en värdig mottagare till Vit-
sippspriset 2019!” 
 

En punkt i valmanifestet för KD var en satsning på 
mötesplatser för äldre. 
 
Målet är att 
det ska fin-
nas en sådan 
mötesplats i 
alla tätorter. 
Ett ytterli-
gare steg i 
denna utö-
kade sats-
ning är att 
en mötes-
plats öppnats i 
Södergårdens restaurang i Stockaryd. I Sävsjö finns 
sedan tidigare Brygghörnan och i Stockaryd finns 
numera alltså Söderhörnet! 

Invigningen av Söderhörnet



 
Sävsjö kommun har genomfört bolagsstämmor i de 
kommunala företagen. Det är ett antal nya ordföranden 
som klivit in i sina uppdrag. Sven-Åke Gårdstam är 
från nu ordförande i vårt Industrifastighetsbolag, ABSI. 
Johanna Danielsson är ordförande i bredbandsbolaget 
Savman och Fredrik Håkansson har tagit över ordfö-
randeskapet i Skyttecenter ekonomisk förening.  
Therese Petersson fortsätter som ordförande i Sävebo. 
 

 

I EU-valet gjorde Kristdemokraterna i Sävsjö kommun 
sitt  bästa EU-val någonsin och blev precis som i valet i 
höstas största parti. Sammantaget landar valresultatet 
för kristdemokraterna i Sävsjö kommun på 23,7 pro-
cent.   
    En oväntad del av valresultatet är att Kristdemokra-
terna i EU-valet blev det näst mest framgångsrika i hela 
Sverige. Endast Öckerö ligger före med en procent. Stö-
det från väljarna är ett bevis på det genuina stöd som 
finns för kristdemokratisk politik i Sävsjö kommun. 

Ett stort grattis till Sara Skyttedal och David Lega som 
nu tagit plats som Kristdemokraternas nya ledamöter i 
Europaparlamentet. Framförallt ett stort tack till alla 
väljare och valarbetare! 

Andreas Carlson gör tillsammans med ett stort gäng lokala kristde-

mokrater ett företagsbesök på Smålandsvillan i Vrigstad 
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Ebba Busch Thor 
höll ett tal i Alme- 
dalen som fick 
högsta betyg. Har 
du inte tagit del  
av talet ännu kan  
du hitta det på  
SVTplay.

 
 

Flera kristdemokrater i kommunen är aktiva på  olika 
sociala medier. Vi har också som parti en lokal hem-
sida,  www.savsjo.kristdemoraterna.se där du alltid 
kan hitta uppdaterad information. Du hittar 
oss 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.  
Vill du ha information via mejl så meddela oss din 
adress till savsjo@kristdemokraterna.se 

 

 

Det är så roligt  att vi un-
der året fått många nya 
medlemmar. Om du är ny 
är ett bra sätt att lära 
känna andra kd-politiker 
och vara med i samtal om 
olika politiska frågor att 
vara med på gruppmöten. 

Här kommer ett schema 
för hösten gruppmöten: 
 
 
Måndag 2/9  18.30 – Ordförande Miriam Brolin 

Måndag  7/10 18.30 – Ordförande Samuel Nickolausson 

Måndag 4/11 18.30 – Ordförande Gunnel Lundgren 

Måndag 2/12 18.30 – Ordförande Per Danielsson 

Plats: Ljungarummet i  Kommunalhuset Sävsjö 

Kristdemokraterna har uppdaterat sin grafiska profil och logo-

type enligt bilden ovan. Finessen med den nya loggan är att den 

är transparant och kan läggas ovanpå olika dokument.  Fyrkan-

ten vill visa att politiken har sina gränser. Det lilla strecket att 

KD står på en fast kristen värdegrund

 

De nya ordförandena i kommunens  företag

Per Danielsson, Johanna Danielsson, Stefan Gustafsson, Benjamin  

Petersson och Andreas Carlson var några av de som på Vrigstad 

marknad valkampanjade inför EU-valet 

Gunnel Lundgren är ordförande på  

ett av hösten gruppmöten

http://www.savsjo.kristdemokraterna.se

