
Vitsippan 

Sommar 2021 

Var med och nominera  

Nomineringskommittén har dragit igång arbetet med 

att forma Kristdemokraternas lag inför kommunvalet 

2022 och ta fram namn till Kristdemokraternas valse-

del. De kommande månaderna kommer vi behöva ar-

beta intensivt för att hitta en bredd av kandidater som 

är representativa för vårt samhälle i stort och som har 

olika kunskaper och kompetenser, erfarenheter och 

bakgrunder. Vi behöver också DIN hjälp att hitta dessa 

kandidater så ta den stundande sommaren till att fun-

dera på vilka du tycker ska stå på listan. 

Använd gärna nomineringsverktyget för att nominera 

dig själv eller dina förslag på kandidater till kommun-

valet. Nomineringsverktyget nås på följande länk: 

https://kd.nu/nominera. Följ instruktionerna och 

börja nominera! 

Nomineringskom-

mittén består av 

Gunnel Lundgren, 

sammankallande 

och ordförande,  

Samuel Nickolaus-

son, Anna-Karin 

Yngvesson, Anders 

Griph, Benjamin 

Petersson 

 

Sävsjö kommun 

Nr.27 

Trevligt besök av Annicki och Magnus Oscarsson 

Vi kristdemokrater i Sävsjö kommun har haft förmånen att få besök av Annicki och Magnus Oscarsson. Första besö-

ket för oss sedan pandemiutbrottet.  Första stopp blev på Vallsjögård där Annicki fick möta vår nya lokala kommu-

nalrådskandidat Therese Petersson. De samtalade om hur det är att gå in som första kvinna i en sådan utsatt roll. Det 

gjordes ett besök hos Ingvar Svensson i Lövshult där det handlade om villkoren att driva mindre lantbruk. Hemma 

hos Ingvar och Ingegerd fick vi också se en intressant brevkorrespondens mellan Ingvar och Astrid Lindgren.  Dagens 

sista besök blev på Långseryds gård där Anna och Niklas Håkansson driver gårdsbutik, konferens, café och boende. 

Det blev en uppskattad dag med glada skratt, värdefull information och trevliga besök! 

Foton från de olika besöken med Magnus och Annicki Oscarsson  



Besök oss på nätet 

Besök vår webbsida  www.savsjo.kristdemokraterna.se. 

Sidan hålls uppdaterad med aktuell information om 

händelser,  politiker, gruppmöten med mera.   

 

Kolla in oss på Facebook som ”Kristdemokraterna i 

Sävsjö”.   På Instagram finns vi som 

”kdsavsjokommun”.  Stefan  Gustafsson  har en blogg 

där du kan läsa  dagliga reflexioner utifrån förtroende-

uppdraget som kommunalråd. Du hittar bloggen på 

www.savsjo.blogspot.se. 

 

Stefan årets kristdemokrat 
Stefan Gustafsson har blivit utsedd till årets Kristde-

mokrat i Sverige på  kommun- och regiondagarna. 

Så här lyder motiveringen; 

”Årets kristdemokrat har en lång och gedigen erfaren-

het som kommunpolitiker i sin kommun. I sin roll som 

kommunpolitiker har årets kristdemokrat medverkat 

till att under lång tid bygga politiken underifrån, med 

ett starkt medborgarfokus och ständigt med sin kom-

muns bästa för ögonen. Pragmatiska lösningar, en vilja 

att samverka och goda relationer är tre begrepp som 

kännetecknar årets kristdemokrat. Med sitt förtroende-

givande arbetssätt och empatiska ledarskap har årets 

kristdemokrat i hög grad bidragit till att Kristdemokra-

terna varit det största Allianspartiet i sin kommun i 

samtliga kommunval sedan 2002. Åren därefter har 

varit framgångsrika, både för partiavdelningen och 

årets kristdemokrat. Årets kristdemokrat var vid sitt 

tillträdande det yngsta kommunalrådet som dittills 

funnits i sin kommun. Efter valet 2018 utsågs årets 

kristdemokrat till kommunstyrelsens ordförande i sin 

kommun för sjätte gången i rad. Årets kristdemokrat i 

Sverige är Stefan Gustafsson från Sävsjö!” 
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Therese föreslås bli nytt 

kommunalråd  
Kristdemokraterna i Sävsjö kommun har vid ett extra 

årsmöte tagit ett avstamp för framtiden genom att 

utse Therese Petersson som nytt toppnamn på partiets 

kommunvalsedel i Sävsjö kommun! Therese blir där-

med också partiets kandidat till kommunalrådsposten. 

Therese har stor erfarenhet från politiskt arbete. Hon 

är företagare och engagerad i ideella föreningar såväl 

som i Allians-pingstförsamlingen i Sävsjö.  Om hon 

efter valet blir utsedd till kommunalråd blir Therese 

första kvinna i Sävsjö kommun som får detta uppdrag. 

 

Gruppmöten varje månad 

Det är roligt  att vi  är många kristdemokrater! Ett bra 

sätt att lära känna andra kd-politiker lite bättre är att 

vara med på gruppmöten. Under pandemin är grupp-

mötena digitala. Bedömningen är att kunna träffas 

fysiskt igen från 4 oktober. Mer information inför 

varje möte finns på vår webbsida: 

www.savsjo.kristdemokraterna.se 

 

Här kommer ett schema för de  gruppmöten som  är 

planerade för hösten 2021: 

 

Måndagen den 6 september 18.00 

Måndagen den 4 oktober 18.00 

Måndagen den 1 november 18.00 

Måndagen den 29 november 18.00 

 

Vi önskar er alla en riktigt 

härlig sommar! Stefan med diplom och blommor 

Therese Petersson mitt i Sävsjö centrum 

http://www.savsjo.kristdemokraterna.se

