
Sverige behöver ett återupprättat välfärdslöfte. Under de rödgröna har 
vi sett fördubblade vårdköer, en framväxande äldreboendebrist och en 
poliskris. För att stoppa detta välfärdssvek behövs en ny regering. 

Genom minskat skatteslöseri och smarta reformer så kan vi vända den 
negativa spiral välfärden är inne i. Vi behöver mer pengar till välfärden 
– men också mer välfärd för pengarna. Kristdemokraterna är en garant
för förändring. Vi står för en ny alliansregering. Vi ber om ditt förtroende
och din röst den 9 september.

HJÄLP OSS 
BYTA REGERING.

”Vi behöver mer  
pengar till välfärden – 
men också mer välfärd 

för pengarna.”
Ebba Busch Thor

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @BuschEbba
Youtube.com/studiokd

Telefon: 08-723 25 00  •  info@kristdemokraterna.se  •  www.kristdemokraterna.se

Anställ 10 000 fler poliser
Vi vill vända de senaste årens 
poliskris med bättre arbets
villkor, högre löner och fler 
polisanställda. Sverige  
behöver 10 000 fler poliser.

Nej till kvoterad  
föräldraförsäkring
Familjer vet själva vilken  
lösning som är bäst för just 
dem. Därför säger vi nej till att 
kvotera föräldraförsäkringen 
och nej till färre dagar  
i föräldra försäkringen. 

Stoppa slöseriet
Det slösas pengar som kunde 
gå till välfärden på dyra bidrag, 
missriktade subventioner och 
kommunala skrytbyggen. Det 
vill vi sätta stopp för.

Bygg bort äldreboendebristen
Med dagens politik kommer det 
saknas 20 000 äldreboende
platser 2030. Då kommer vi inte 
kunna erbjuda alla en värdig 
äldreomsorg. Äldreboende
bristen ska byggas bort.

Avskaffa landstingens  
sjukhusansvar
Uppdelning av sjukhusvården 
på 21 olika landsting är in
effektivt och ojämlikt. Vi kan 
korta vårdköerna och ge alla 
en kvalitativ vård med statligt 
ansvar för sjukhusvården.

Vårt partinamn säger vad vi står för - demokrati byggd 
på kristen värdegrund. Det innebär att vi står upp för 
människans okränkbara värde, för jämlikhet och för 
varje persons rätt att forma sitt liv. Alla som delar  
våra värderingar är välkomna. Du kan läsa mer om  
vår politik på kristdemokraterna.se

DU SKA
KUNNA
LITA PÅ
VÄRMDÖ

ANNA LIPINSKA
KRISTDEMOKRATERNA VÄRMDÖ
KRYSSA MIG I VALET DEN 9 SEPTEMBER!
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Anna Lipinska

För ett Värmdö med
framtidstro"

Anna
Lipinska

Engagerad och driven.
Mamma till två tonåringar.
Till vardags jobbar jag som
affärsutvecklingschef. 46
år, bor i Farsta Slottsvik.

anna.lipinska@kristdemokraterna.se
www.wp.kristdemokraterna.se/varmdo

Politiken ska inte
detaljstyra våra liv
och beslut ska fattas
på lägsta möjliga nivå

En fungerande skola

Skolan ska vara en trygg plats.
Elever ska få nödvändiga verktyg
för att nå sina mål och drömmar. 

Jag ser våra äldre som en
resurs
Våra äldre ska ha tillgång till god
vård och omsorg. De ska ha
inflytande över sin vardag och
bemötas med respekt.

Företagare bygger Sverige

Vi ska ta hand om våra företagare
på Värmdö. Att jobba för ett
ännu bättre företagsklimat är en
viktig fråga för mig. 

Skärgården - vi bor i en unik
miljö
Skärgården och det maritima är
Värmdös signatur och det ska vi
utnyttja när vi lockar företag till
kommunen. Skärgården ska vara
livskraftig året runt. 

”

ag är ny i politiken och valde
att engagera mig i
Kristdemokraterna för att det

är ett parti som kombinerar hjärna
och hjärta. Jag vill vara med och
påverka mitt samhälle där jag bor
och göra Värmdö till en ännu bättre
kommun att både bo och verka i.

De kommande tio åren står vi inför
stora utmaningar. Andelen unga och
andelen äldre ökar. Det betyder att
vi behöver bygga nya skolor och fler
äldre- och trygghetsboenden. För
mig är siktet klart: när vi använder
våra gemensamma resurser
framöver är det de unga, som är vår
framtid, och de äldre som varit med
och byggt samhället som måste
prioriteras.

Idag bor många i Värmdö men
ägnar timmar varje dag att pendla
till och från arbete någon
annanstans i länet. Jag vill arbeta
för att vi ska få fler företag i
Värmdö och att de som finns får
goda förutsättningar att växa. Fler
och större företag i Värmdö ger
arbetstillfällen och skatteintäkter
till kommunen.
Både Värmdöbor och företag i
kommunen ska känna sig stolta
över vår kommun. Vi ska vara en
växande kommun med
framtidstro där skolan förmedlar
kunskap i en trygg skolmiljö, där
det finns boende åt de äldre på
ålderns höst och ett pågående
arbete för bättre trafiklösningar.

Om jag får ditt förtroende i valet
den 9 september ska jag verka för
att Värmdö ska vara en kommun
att lita på, från det att du föds tills
dess att du är gammal och inte

längre klarar dig på egen hand.

Så kryssa mig på kommunlistan i
valet den 9 september!


