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Attefall 1:a på 
riksdagslista 

Mia Frisk ska styra nya 
Region Jönköpings län 

Nu är det klart! Civil- och 
bostadsminister Stefan Attefall är 
vald till första namn på 
Kristdemokraternas riksdagslista.  
- Kristdemokraterna kommer bli 
valvinnare eftersom vi är familjens 
röst, och alliansens tydliga sociala 
röst. Goda uppväxtvillkor för våra 
barn är den viktigaste frågan att 
driva. För mig handlar det om ge 
föräldrarna förtroende och verktyg 
att vara de goda föräldrar de vill 
vara. Goda värderingar, flexibel 
föräldraförsäkring, valfrihet i 
barnomsorgen och ett livaktigt 
föreningsliv är exempel på dessa 

verktyg. Men också en långsiktigt sund 
bostadspolitik med enklare regler som 
ger fler och billigare bostäder för våra 
unga, säger Stefan.  
Vad är du mest stolt över att ha 
genomfört som politiker? 
Den omfattande renoveringen av 
svensk bostadspolitik som nu pågår, 
med enklare och tydligare regelverk 
som både kommer att påskynda 
bostadsbyggandet och göra det 
billigare. Men också satsningen på 
värdegrunden i statsförvaltningen som 
handlar djupast sett om vilken 
människosyn som tjänstemännen ska 
bära med sig. 
Vad gör du för att koppla bort 
politiken? 
Avkoppling är att komma hem efter en 
vecka i Stockholm, och varva ned. 

Familjen tar det mesta av min 
fritid, ex. att följa barnen på 
deras innebandy- och 
fotbollsmatcher. Dessutom 
besöker jag gärna min kyrka, 
läser en god bok, springer en 
runda och spelar hockey-bockey 
på Råslätts IP. 

 

När landstinget i samband med 
valet blir Region Jönköpings län är 
målet att Mia Frisk ska bli 
ordförande för den viktiga 
regionstyrelsen. 
- Kristdemokraterna driver frågor 
som berör människors vardag och 
har en politik som bygger på värden. 
Jag tror väljarna tycker det är 
viktigare att de får tillgång till bra 
vård när de behöver den och 
prioriterar mindre barngrupper och 
kvalitet i förskolan framför kronor 
och ören. Därför kommer vi bli 
valvinnare 2014. För mig frågorna 
kring barn och ungas psykiska hälsa, 
samt utvecklingen av cancervården 
och psykiatrin viktigast att driva, 
säger Mia. 

Vad är du mest stolt över att ha 
genomfört som politiker? 
Många saker. Men för att nämna 
några: att Freja Musikteater blev en 
permanent verksamhet inom Smot, 
satsningen på Barn och 
ungdomshälsa i Huskvarna och att 
det nu ska bli liknande mottagningar 
på Höglandet och i Värnamo, 
utvecklingen av psykiatrin, att det 
2014 kommer öppna ett för 
Barnahus för barn som utsatts för 
våld och sexuella övergrepp. Och att 
vi erbjuder Rotavirusvaccin nästa år. 
Vad gör du för att koppla bort 

politiken? 
Läser böcker! När det är 
möjligt försöker jag tillbringa 
så tid i Tursi (södra Italien) 
där uppkopplingen är urusel, 
ingen TV och tempot är helt 
annat. 
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Vi vill ha ett Sverige där 
människor bryr sig om 
varandra och där 
frivilliga insatser 
uppmuntras. Vi vill 
utvidga avdragsrätten 
för dig som ger gåvor till 
ideella organisationer. 
Vi vill hjälpa dig som 
hjälper andra. Det är 
2013 års glöggkampanj. 
Du är väl med. 

Årets glöggkampanj 

Vi vill hjälpa dig som 
hjälper andra 

 

På gång i lokalavdelningen 
14 februari Vitsippspriset 
22 februari Kandidatutbildning i Nässjö 
15 mars Distriktsstämma i Jönköping 
maj 50-årsjubileum 
25 maj Val till Europaparlamentet 
Två valrörelser! Inför valen behöver vi alla hjälpas åt med 

det vi kan. Tala med Torbjörn Eriksson (073-
6849828) om vad du kan bidra med. 
Tillsammans går vi framåt! 

Styrelsemöten 3 februari 
Gruppmöten 13 januari, 10 februari och 10 mars. 
 

Kristdemokraterna Värnamo kallar alla medlemmar till 

Nomineringsstämma 
Dag: Måndagen den 27 januari 
Tid: Klockan 18.30 
Plats: Gummifabriken, Värnamo (ingången är på 

baksidan) 
Ärenden: Fastställande av, och beslut om antal, valsedlar 

till kommunfullmäktigevalet den 14 september 
Fika: Ja! – oerhört gott! 
Talare: Göran Sydhage, partikansliet 

Dags att betala 

Medlemsavgiften 
Tillsammans med detta brev följer ett 
inbetalningskort för 2014 års 
medlemsavgift till Kristdemokraterna. Du 
kan bidra till ett ökat kristdemokratiskt 
inflytande i samhället på många olika sätt. 
Att betala medlemsavgiften tidigt på året 
är ett av de viktigaste. 
 
I år är det ju supervalår, så passa gärna på 
att ge ett extra bidrag direkt till vår lokala 
valfond när du betalar medlemsavgiften. 

Kristdemokraterna Värnamo kallar alla medlemmar till 

Årsmöte 
Dag: Fredagen den 7 februari 
Tid: Klockan 18.30 
Plats: Bredaryds Värdshus, Bredaryd (ingången är 

från parkeringen bakom värdshuset) 
Ärenden: Årsmötesförhandlingar 

Antagande av valplan och valplattform 
Fika: Go’fika med inbyggt valfondslotteri (100:-)! 
Talare: Michael Anefur, riksdagsledamot från Skåne 


