
Kristdemokraternas kristna värdegrund som slår fast alla människors lika värde 
behövs i vårt land, i vår region och kommun. Alla ska ges möjlighet att utvecklas 
och må bra oavsett om man bor på landsbygd eller i tätort.  
   Landstinget blir nu en region med större ansvar än tidigare. Jag vill kämpa för 
att vi ska få tillväxt, bra vägar och kollektivtrafik också i vår del av länet.  
   All sjukvård ska kännetecknas av ett gott bemötande och jag kommer aldrig att 
ge mig på kravet om att också Eksjö ska vara kvar som helt fullvärdigt akutsjuk-
hus. Jag tycker det är viktigt med satsningar på tillgängligheten i synnerhet inom 
cancervård, psykiatrin och den palliativa vård. En av mina hjärtefrågor är att jag 
vill att landstinget ska införskaffa en mobil tandvårdsbuss.  Även människor på 
landsbygden och i orter där tandvårdskliniker lagts ner, ska ha nära till tandvård.  
En utredning om detta har gjorts och det är dags att gå från ord till handling och 
införskaffa en sådan buss som ska tillgodose tandvårdsbehov hos både unga och 
äldre och som kan stå uppställd utanför skolor och vårdboenden! 
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Vi kristdemokrater i Sävsjö kommun 
vill bygga ett samhälle för alla. 
Vi vill att Sävsjö kommun ska vara ett hem för alla oss som valt att bo här. Framför 
allt prioriterar vi barnen, de som ska bära samhället vidare. Skapar vi inte ett sam-
hälle där barnen får kärlek, stöd, uppmuntran och fostran så raserar vi framtiden för 
kommande generationer. 

Vi tror inte det kommer att bli sämre, vi arbetar för ett bättre samhälle. Sveriges 
bästa företagsklimat för dig som bär vårt samhälle ekonomiskt genom att driva företag 
i Sävsjö kommun. Vi vill säga tack för att du gör kommunen till en bättre plats. Tack 
alla ni kompetenta medarbetare på alla våra företag i kommunen, utan er stannar 
Sävsjö!

Vi vänder oss till dig som engagerar dig i vårt omfattande föreningsliv, du som 
är tränare, brygger kaffe, är ledare eller stöder någon eller några av alla föreningar, 
idrottsklubbar, kyrkor och annan verksamhet som är så mycket av själen i människors 
vardag i Sävsjö kommun. Vi vill säga tack till dig!

Vi vänder oss till alla lärare och andra som är verksamma i våra skolor och för-
skolor, all personal inom vård och omsorg, alla ni som administrerar verksamheter, 
chaufförer, receptionister, lokalvårdare. Ni gör skillnad varje dag! 

Låt oss skapa ett samhälle där vi alla trivs och utvecklas tillsammans!

Du gör en skillnad varje dag! Hjälp oss att fortsätta att göra Sävsjö till en bättre plats den 11 september!

Hela sidan är en annons från Kristdemokraterna i Sävsjö kommun.

Den kristna värde-
grunden är viktig!
Kristdemokratin växte fram efter andra världs-
kriget som en efterlängtad motkraft till den förödelse 
och fattigdom som skapats av hänsynslösa regimer 
med förödande värderingar.  
Människor sökte sig till den kristna värdegrunden och det blev kristdemokratin som blev basen 
för hela Västeuropas återuppbyggnad. Det är med stolthet jag tillhör denna världsvida rörelse! 
I de tilltagande strömningar som finns idag av rasism och intolerans behövs kristdemokratin som 
en motvikt! Människovärde, solidaritet, möjlighet till comeback för den som misslyckas är viktigt 
i ett välfärdssamhälle.

Familjens röst
Våra värderingar är en grund för vårt arbete för vår kommuns bästa. Vi ser familjen som den 
viktigaste byggstenen. Trygghet för barnen och valfrihet för familjerna gör att man kan forma sitt 
eget liv som man vill. Vi tror på människans företagsamhet och inneboende förmåga att skapa en 
bättre framtid bara man får rätt förutsättningar. Mer frihet, mer stöd, mer uppmuntran är viktigt.

Stolta men inte nöjda, vi vill mer
Vi är stolta över de senaste årens utveckling men är inte nöjda utan vill mycket mer. Vi har en 

Välkommen hem!
Några av Kristdemokraternas kandidater i Sävsjö kommun: f.v. Benjamin Petersson, Fredrik Karlsson, Fredrik Håkansson, Miriam Brolin, Gunnel Lundgren, Stefan Gustafsson, 
Therese Petersson, Per Danielsson, Erika Mallander Karlsson, Anna-Karin Yngvesson, Essam Aeoub, Bonnie Ekblad och Bengt Swerlander.

PER DANIELSSON
- En toppkandidat i regionvalet

”Alla ska kunna lita på att 
vi har en hälso- och sjuk-
vård som fungerar väl.”

rad stora utmaningar kommande år. Vi tycker att barngrupperna i förskolans 
småbarnsavdelningar ska vara max tolv barn. Grundskolan ska vara bland de 
20 bästa i landet. Vi har en mycket bra omsorg om äldre och funktion-
shindrade men framöver behövs mer hälsofrämjande satsningar, 
mötesplatser och anpassade boenden.

Nolltolerans för 
droger bland unga
Vi hoppas du väljer att ge oss kristdemokrater förtroendet 
och då lovar vi att kämpa för ett bra företagsklimat. Vi ska 
arbeta för en nolltolerans för droger bland unga. För att nå 
detta måste en rad satsningar göras. Inom fritidsområdet 
behövs goda villkor för föreningar och kyrkor men även 
fortsatt utveckling av fritids- och idrottsanläggningar. 
En viktig del för att komma åt droger och kriminalitet 
är att utöka vård- och fältresurserna och att det blir 
åtminstone fyra närpoliser på heltid.

En stark röst för Sävsjö!
OM jag får förtroendet att bli nästa kom-
munalråd kommer jag inte främst stå upp 
för mig själv eller för Kristdemokraterna 
utan för dig som kommuninvånare och 
för Sävsjös bästa.

Therese Petersson (KD)
kommunalrådskandidat w

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vi är familjens röst. Det ska finnas valfrihet i 
barnomsorgen och vara max 12 barn i  
förskolans småbarnsgrupper. 

 
2. Du ska kunna leva och åldras med trygghet,  

gemenskap och hälsa. Mötesplatser och  
boende för äldre måste utvecklas. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3. Fler ska gå från bidrag till jobb.  
Vi vill ge bästa förutsättningar  
för nya och växande företag. 

 

4. Ett rikt kultur- och fritidsliv är 
prioriterat för oss. Vi vill fortsatt 
kämpa för alla barns möjlighet  
att delta i musikskolan. 

 

MED  FÖR 
SÄVSJÖ KOMMUN 

THERESE PETERSSON 
Kommunalrådskandidat 

Per är psykolog och fokuserar på arbete mot ut-
anförskap, ensamhet och psykisk ohälsa.
- Kön till barn- och ungdomspsykiatri ska bort, 
det ska finnas möjlighet till fast läkarkontakt 
och 1177 ska svara inom fyra minuter, säger Per.
 Kristdemokraternas kristna värdegrund som slår fast alla människor lika värde 
behövs i vårt land, vår region och vår kommun. För mig innebär det att alla ska ges 
möjlighet att utvecklas och må bra oavsett var man bor.
 Alla ska kunna lita på att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar väl. För mig 
innebär det att våra tre akutsjukhus ska vara fullvärdiga, utvecklas och person-
alen ges goda arbetsvillkor. De väntetider som idag finns inom sjukvården och till 
sjukvårdsupplysningen på 1177 är inte acceptabla. Jag vill jobba för att vården ska 
vara tillgänglig och avdela mer resurser för de med psykisk ohälsa.
 Region Jönköpings län är så mycket mer än sjukvård. I uppdraget ingår regional 
utveckling, kollektivtrafik och planering av infrastruktur. Ska Jönköpings län och vi 
i kommunerna få en bra framtid måste också arbetet med de regionala utvecklings-
frågorna förbättras. Det duger inte att det är ständigt inställda tåg och bristfällig 
ersättningstrafik. Vi behöver en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik som 
stärker näringslivet och ger bättre förutsättningar för studier och ett rikt fritidsliv. 
Jag vill kämpa för att den planerade busslinjen mellan sjukhusen Eksjö-Värnamo 
ska komma igång och ha hållplatser i Sävsjö och Vrigstad.
 Du ska kunna lita på Region Jönköpings län!


