
VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

Liza-Maria Norlin
Riksdagskandidat Västernorrland

Henrik Sendelbach
Regionfullmäktigekandidat Västernorrland

1 Ebba Busch, Partile
dare, Uppsala

2 Liza-Maria Norlin, Processled
are, Sundsvall

3 Lars Eidenvall, Fram
tidsforskare, Ö-vik

4 Gunlög Jacobsson, 
Kanslist, Sollefteå

5 Jakob Forssmed, Riksdagsled., Soll
entuna

6 Acko Ankarberg Joh
ansson, Riksdagsled.

7 Andreas Carlson, Ri
ksdagsledamot, Mullsjö

8 Peter Kullgren, Part
isekreterare, Karlstad

9 Nike Örbrink, Ordför
ande KDU, Stockholm

10 Yusuf Aydin, Grupp
chef riskmanagement

11 Camilla Brodin, Riksdagsle
damot, Täby

12 Hans Eklind, Riksd
agsledamot, Örebro

13 Magnus Oscarsson, Rik
sdagsled, Ödeshög

14 Magnus Jakobsson, Rik
sdagsled, Uddevalla

15 Joseph Daibess, Ö
rnsköldsvik

16 Christina Ögrim, Kostrådgivare, Härnö
sand

17 Stefan Hill, Civiling
enjör, Alnö

18 Maria Borgehammar, Pedagog, Ö-vik

19 Kjell Grip, Projektle
dare, Fränsta

20 Ronja Strid, Organ
isationsutv., Sundsval

l

21 Ingemar Wiklander, Härnösand

22 Joachim Jonsson, Sociolog, S
undsvall

23 Anastasie Mukabera, Undersköter
ska, Timrå

24 Wictor Strand, Studeran
de, Sundsvall

1 Henrik Sendelbach,
 Politisk sekr., Härnös

and

2 Maria Borgehammar, Pedagog, Örnsköld
svik

3 Joachim Jonsson, Sociolog, S
undsvall

4 Gunlög Jacobsson, 
Kanslist, Sollefteå

5 Daniel Ekdahl, Läka
re, Sundsvall

6 Mona Hammarstedt, Tandsköterska
, Fränsta

7 Emil Esping, Egen företag
are, Sundsvall

8 Christina Ögrim, Kostrådgivare, Härnö
sand

9 Göran Brorsson, Sä
rskolelärare, Ö-vik

10 Polina J. Larsson, 
Lärare, Sundsvall

11 Carl-Olof Svensson
, Distriktssköt., Fränst

a

12 Anastasie Mukabera, Undersköter
ska, Timrå

13 Joseph Daibess, Ö
rnsköldsvik

14 Britt-Mari Brynielsson, Dagba
rnv., Kvissleby

15 Ingemar Wiklander, Härnösand

16 Gunilla Tornberg, F
ränsta

17 Bo Grafström, Lärare, Kramfors

18 Elina Visén, Viksjö
19  Sören Ödmark, Ingenjör, Stöde

20 Mona Lundqvist, Örnskö
ldsvik

21 Wictor Strand, Studeran
de, Sundsvall

22 Maria Gulliksson, Järve
d

23 Kjell Grip, Projektle
dare, Fränsta

24 Ronja Strid, Organ
isationsutv., Sundsval

l

1 Sven-Åke Jacobson
, Timrå

2 Jotiar Lennartsson, 
Sörberge

3 Anastasie Mukabera, Sörberge

4 Krister Jönsson, Tim
rå

5 Daniella Nyirakalink
a, Timrå

6 Lennart Hanson, Tim
rå

7 Roger Boork, Berge
forsen

8 Eva Hanson, Timrå
9 Kenth Lundqvist, Tim

rå

10 Rosalie Nyirakazeg
e, Timrå

11 Viktor Bengtson, S
örberge

12 Siv Zetterlund, Tim
rå

13 Jean-Néstor Ingoli,
 Sörberge

14 Ann-Sofie Jacobso
n, Timrå

15 Sven-Åke Wahlberg, Sörberge

Mer information finner du på vår facebook
www.facebook.com/KDvasternorrland/

Mer information finner du på vår webb
wp.kristdemokraterna.se/vasternorrland/

KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS

Sven-Åke Jacobsson
Kommunfullmäktigekandidat Timrå

Mer information finner du på vår webb
wp.kristdemokraterna.se/timra

KONTAKTA OSS
EBBA BUSCH
Kristdemokraterna 

HELA SVERIGE SKA FUNGERA
Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre. 
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara. 
Visst är Sverige bra att leva i men många människor 
känner inte igen sig – utvecklingen går åt fel håll. 

VI ÄR REDO
Ditt stöd behövs för förändring

Tillgången till välfärden har blivit sämre, med 
rekordlånga vårdköer flera år i rad.

Vi har förlorat delar av vår trygghet till 
skjutningar, gängkriminalitet och 
kravaller. Det trygga Sverige är numera 
i Europatoppen när det gäller döds-
skjutningar.

Och till på köpet har det blivit alldeles 
för dyrt att vara svensk. Skyhöga priser 
på el och drivmedel beror till stor del 
på regeringens beslut. Krisen för jord-
bruket driver upp priset på mat.

Det behöver inte vara så här. Utveck-
lingen är inte förutbestämd utan följden 
av politiska beslut. Med politiska beslut 
kan vi vända utvecklingen. För detta 
krävs en ny regering.

REDO ATT KAPA VÅRDKÖER REDO FÖR ETT NYTT LEDARSKAP

REDO ATT UTVECKLA KOMMUNEN
Bättre och mer 
närproducerad 

skolmat. Aktivare arbete 
mot mobbning. Inför 
kostnadsfria pedagog-
iska måltider för lärarna.

Återuppta 
äldreomsorgens 

gemensamma måltider
- det  är dagens 
höjdpunkt för många 
och minskar isoleringen.

Öka kommunens 
attraktivitet t ex 

en utomhusscen på 
Fagerstranden och att 
göra Mjällådalen mer 
tillgängligt.

I Västernorrland 
har 45% av oss 

I Västernorrland 
får 12% av de 

För att hela 
Sverige ska 

som står i vårdkö väntat 
olagligt länge. Det är ett 
systemfel. Det är dags 
för ett nationellt ansvar 
för sjukvården.

ungdomar som står i kö 
till BUP ett besök inom 
30 dagar, i Gävleborg är 
det 95%. Det är dags för 
en jämlik vård.

fungera är den 
Nya Ostkustbanan en 
nödvändighet. Det är 
dags att sätta planerna i 
verket, bygg.

Tre akutsjukhus 
- Sollefteå, 

Lyssna på 
personalen - De 

Hela 
Västernorrland 

Sundsvall och 
Örnsköldsvik. Det måste 
vi ha för en jämlik, trygg 
och säker vård med 
rimliga avstånd.

kan verksamheten och 
vet hur man kan 
förändra, förbättra och 
utveckla den.

ska leva och utvecklas - 
Hastigheten på E14 
genom Medelpad ska 
inte sänkas!
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