
Vitsippan 

Sommar 2022 

Fredrik kämpar för musikskola 
Vi tycker att det ska vara likvärdiga förutsättningar för 

barn att delta i musikskolans undervisning! Det är därför 

negativt att det efter mer än 50 år nu förbjuds att bedriva 

musikskolans sång- och instrumentundervisning på skol-

tid.  

 

Fredrik Håkansson är barn– och utbildningsnämndens 

ordförande och han har gått i spetsen för att få till en för-

ändring. En skrivelse har skickats till utbildningsdeparte-

mentet som åtta kommuner, utöver Sävsjö, ställt sig 

bakom. Fredrik har också deltagit i en paneldebatt om mu-

sikskolan med riksdagsledamöter på Kungliga Musikhögs-

kolan.  Kampen fortsätter! 

Sävsjö kommun 

Nr.29 

Rivstart på spännande valrörelse  

Tempot varit högt under våren med mycket förberedelser och aktiviteter för oss kristdemokrater. Det är påtagligt att 

årets valrörelse kommer bli spännande och intensiv! Vi har under våren varit på Vrigstad marknad, och torget i Säv-

sjö. Vi har gjort företagsbesök med Acko Ankarberg på Lundbergs pressgjuteri och vårdcentralen Bra liv i Vrigstad. Vi 

har varit med på bondefrukost, deltagit i radio, tv och  alla lokala media. Gensvaret på våra aktiviteter har varit posi-

tivt!  En styrka är att många varit engagerade men vi behöver bli ännu fler när valrörelsen drar igång på riktigt i mit-

ten av augusti. Hoppas du kan och vill vara med! 

Acko Ankarberg besöker (Cajsa) Lundbergs Pressgjuteri tillsammans med Stefan Gustafsson och Bengt Swerlander.  Benjamin Petersson kör  

chokladhjul, en uppskattad ny aktivitet. Therese Petersson intervjuas direkt i P4 och Bonnie Ekblad delar ut ballonger på Vrigstad marknad. 

Fredrik Håkansson tillsammans med Susanne Rydén i sam-

band med paneldebatt i Stockholm 



Johanna och Gunnel styr län  

 

 

 

 

 

 

 

Vid ett vårkonvent för Kristdemokraterna i Jönköpings 

län beslutades att Johanna Danielsson och Gunnel 

Lundgren ska ta plats i kristdemokraternas partidi-

striktsstyrelse.  Styrelsen leds av Acko Ankarberg.  Det 

är ett styrkebesked att Sävsjö som  partiavdelning har 

med två  kompetenta och engagerade ledamöter.  

Fem tårtor utlottade till mor 

För att hylla alla mammor har vi under våren erbjudit 

de som vill att vara med och utnämna en mamma i Säv-

sjö kommun som borde få en tårta på Mors dag!  

 

Nästan hundra nomine-

ringar kom in. Fem speci-

aldesignade tårtor, från 

Melins i Sävsjö, delades 

personligt ut till alla vin-

nare. En hälsning skicka-

des med om en glad mors 

dag från oss i KD Sävsjö 

kommun. 

. 
KD bästa skräpplockare 

Sista veckan i april var det i år, precis som förra året, en 

skräpplockarvecka. Det pratades mycket i förväg om att 

de politiska partierna skulle delta och visa gott före-

döme med att plocka skräp. Vi kan nu berätta att det 

parti som var mest engagerade i denna vecka var vi i 

Kristdemokraterna. Bra jobbat alla som var med och 

gjorde en insats för att få det rent och snyggt i vår kom-

mun! 

Kristdemokraterna i Sävsjö kommun               Mejl:             Internet:                   Bankgiro: 
Eksjöhovgårdsvägen 1 B,  576 32 SÄVSJÖ          kd.savsjo@gmail.com              https://savsjo.kristdemokraterna.se.            5954-1540 

Besök oss på nätet 

Besök vår webbsida   

https://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. Du kan numera också följa 

oss på Sävsjöappen. 

 

Stort tack för allt ditt fantastiska enga-

gemang med HJÄRTA  

FÖR SÄVSJÖ  

KOMMUN!  
. 
Tillsammans kan  

vi se till att det blir 

ett bra valresultat  

11 september! 

Johanna Danielsson och Gunnel Lundgren är båda 

nu med i Kristdemokraternas partidistriktsstyrelse 

Du behövs för valframgång 

Kristdemokraterna kommer hela valrörelsen finnas 

ute ofta för att kampanja i Sävsjö, Vrigstad, Stockaryd 

och Rörvik. Vi kommer ställa upp  i föreningsvand-

ringar.  En riktigt stor aktivitet blir föreningsdagen i 

Sävsjö den 3 september.  

 

För att kunna klara av detta måste vi vara många som 

hjälps åt. Vi behöver vara ett stort gäng  som delar på 

tiderna i vårt kampanjtält. Vi vill ha flera som bakar 

valfri hembakad skuren långpannekaka som vi kan 

bjuda på och de som  kokar kaffe. Det är bra om 

många tar bilder och ger tips 

om texter vi kan skicka till Jo-

hanna Danielsson. Hon ansva-

rar sedan för att göra inlägg på 

olika sociala medier. 

 

Kolla under fliken ”Kalender” 

på kristdemokraternas hemsida 

som du hittar på https://

savsjo.kristdemokraterna.se 

Där kan du alltid hitta uppdate-

rad information om vad som är 

på gång.  Har du frågor kan du alltid mejla vår val-

ledare på  erika.m.karlsson@outlook.com  



Preliminärt schema för aktiviteter i valrörelsen 

 

 

AUGUSTI 

1 augusti måndag kl 19-20 Upptakt slutspurten inför VALET  

med all info om allt fram till valet.  Obs! Teamsmöte  

5 augusti fredag fm kl 9-12 Torget Sävsjö  

6 augusti lördag kväll kl 20-01”föreningsvandring/vuxna på stan” anmäl er till Therese 

12 augusti  fredag fm kl 9-12  Torget Sävsjö  Besök Jakob Forssmed 

Fredag em Centrum Rörvik / ev. Sävsjö 

15 augusti måndag kl 16 och framåt dropin i Vallsjösalen Kommunhuset. Paketering av 

valutskicket, många av oss behövs denna kväll.  Vi bjuder på pizza, kaffe och nåt tilltugg 

framåt kvällen.  

19 augusti  fredag fm kl 9-12 Torget Sävsjö 

 Fredag em Centrum Stockaryd  

26 augusti  fredag fm kl 9-12 Torget Sävsjö 

 Fredag em Centrum Vrigstad  

29 augusti måndag kl 18 Gruppmöte  

 

SEPTEMBER 

2 september fredag fm kl 9-12 Torget Sävsjö  

3 september lördag Föreningsdagen bakom Kulturhuset  

9 september fredag fm kl 9-12 Torget Sävsjö  

11 september söndag VALDAGEN med Valvaka på kvällen 
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