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Värnamo 

Medlemsbrev
#2 2011

 

Ordföranden har ordet 
Det har varit och är stor turbulens i vårt parti 
just nu. Starka krafter vill få bort Göran 
Hägglund som ledare för vårt parti. 
Dessvärre har det blivit en strid mellan fa-
langer inom vårt parti, som om vi inte kan 
samlas, hotar vårt partis existens som riks-
dagsparti. Kristdemokraterna har i regerings-
ställning faktiskt kunnat genomföra mycket 
av det vi lovat (se faktarutan på sista sidan i 
medlemsbrevet). Vi har inte nått ända fram, 
men det gör man aldrig om man regerar till-

sammans med flera partier.  

Lokalavdelningens styrelse har tagit ställning och nominerar Göran Hägglund som ordförande, 
Maria Larsson som 1:e vice ordförande och kommunalrådet Lars Thunberg, Helsingborg, som 
2:e vice ordförande.  Vi ser det som viktigt att vi nu sluter upp bakom vår partiledare Göran 
Hägglund! 

Christer Fjordevik 
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Lokalavdelningen i Värnamo och Seniorförbundet inbjuder nu alla medlemmar till en uppmuntrande och trevlig 

Höstfest 
Tid: Fredagen den 18 november klockan 18. 

Plats: Matsalen på Luddö källa 

Program: 

 Skaffa dig ett liv! Aron Modigh, KDU:s ordförande, talar om 
ungdomar och politik 

 Daniel Lekardal och en gitarr 
 Sällsynt smakfulla småbröd och välsmakande drycker 
 Lotterier 
 Information från styrelse och fullmäktigegrupp… 

Kalendern 
12 november: Lördagscafé med politik i partilokalen – ta med en vän och kom och prata om allt 

mellan konkurrens och teknik med Håkan Johansson och Ibrahim Candemir 
klockan 10.30-13. 

18 november: Höstfest på Luddö källa. 
19 november:  Distriktsstämma och seminarier i Vetlanda. 
21 november: Styrelsemöte i partilokalen 
22 november: Seniorförbundet har möte i Arken. 
26 november: Lördagscafé med politik i partilokalen – ta med en vän och kom och prata om allt 

mellan energi och överförmynderi med Gunnar Crona, Gunnel Youngström 
och Christer Fjordevik klockan 10.30-13. 

3 december: Adventsglögg på sta’n 
5 december: Gruppmöte i partilokalen 
 

 

Kontakta Kristdemokraterna Värnamo… 
Telefon: 0705-957110 (Christer Fjordevik, ordförande) 
e-post: varnamo@kristdemokraterna.se 
Hemsida: www.varnamo.kristdemokraterna.se 

 Kristdemokraterna Värnamo  
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Faktaruta 
 Inför valet 2010 kunde vi konstatera att omkring 90 % av valmanifestet 2006 

(”Garantibeviset”) hade genomförts eller var på väg att genomföras. 
 Under det första året i denna mandatperiod är redan en stor del av 2010 års valmanifest 

på väg att genomföras. 
 Utan Kristdemokraterna i Alliansen hade inte dessa förslag funnits med i budget 2012: 

 Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer. 
 Höjt bostadstillägg för pensionärerna med lägst inkomst. 
 Garanti om att pensionärerna står först till nästa skattesänkning. 
 Förbättringar i sjukförsäkringen: 

 Särskild ersättning för dem som kallats ”nollklassade”. 
 Möjligheterna för individuella bedömningar vid sjukförsäkringens bortre 

gräns utökas. 
 Statens medel till rehabiliteringsinsatser ökas kraftigt. 
 Pengar tillförs till Försäkringskassan så att servicekontor kan behållas. 

 Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. 
 Anslagen till trossamfunden ökar med 20 procent. 

 Budgeten prioriterar att förbättra för grupper med små ekonomiska marginaler. 

Alliansens sociala röst gör skillnad i regeringssamarbetet! 

 

 


