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EU-valet: 
Vi skickade en envis journalist till Bryssel och  
blev näst största parti i länet! 

EU-valet blev en stor framgång för 
Kristdemokraterna i Jönköpings län. 
Med 16,19 % är vi nu länets näst största 
parti. 
 
Lars Adaktusson som toppade partiets 
valsedel till Europarlamentet blev den 
populäraste kandidaten med 107 897 
kryss, 48, 92 % av Kristdemokraternas 
röster. 
- Jag är väldigt glad och tacksam över 
alla de som röstat och kryssat mig på 
valsedeln. Jag lovar att förvalta dessa väl 
i arbetet för ett EU som sysslar med 
gemensamma utmaningar som mänsk-
liga rättigheter, brottsbekämpning och 
miljö men som låter de vardagsnära 
besluten förbli vardagsnära, säger Lars 
Adaktusson. 
- Jag vill än en gång framföra ett stort 
tack till alla partivänner och sympati-
sörer från norr till söder. Tack vare de 
enastående insatser som ni alla har gjort 
i valrörelsen kan Kristdemokraterna 
notera det näst bästa  

 

EU-parlamentsvalet hittills – 
samtidigt som en 15-årig trend av 
negativa valresultat är bruten, 
fortsätter Lars. 
 
I tre av kommunerna i Jönköpings 
län blev Kristdemokraterna största 
parti; Gnosjö, Sävsjö och Mullsjö 
(med 2 röster fler än moderater-
na). I Gnosjö fick Kristdemokra-
terna hela 22,65 % av rösterna! 
 
- Ett gott valresultat är värt att fira. 
Men låt oss nu, när en ny valrörel-
se står för dörren, lyfta fram det 
som är vårt partis unika bidrag till 
politiken; kristdemokratins vär-
deringar och människosyn. Däri 
finns potentialen för politisk fram-
gång – det har vi tillsammans visat 
i det här valet. 
Det kommer vi att visa den 14 
september! 
 
 

Valresultat EU-valet i Jönköpings län 
Aneby 21,23 % 
Eksjö 13,96 % 
Gislaved 9,65 % 
Gnosjö 22, 65 % 
Habo 19,30 % 
Jönköping 16,65 % 
Mullsjö 22,47 % 
Nässjö 14, 29 % 

 Sävsjö 22,21 % 
Tranås 13,21 % 
Vaggeryd 18,02 % 
Vetlanda 15,29 % 
Värnamo 16,52 % 

Senaste opinionsmätningarna 
(obs! gäller för hela riket) 

Novus 29 maj: 4,2 % 
Ipsos 30 maj: 4,5 % 
Demoskop 8 juni: 4,8 % 
United Minds 9 juni: 4,9 % 
Yougov och Metro 9 juni: 5,0 % 

VALFRAMGÅNG 
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 Valledaren har ordet… Vi kristdemokrater vill att Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att 

växa upp i. Vi har beslutat att fokusera på våra barns och ungdomars 
uppväxtvillkor när vi utformar vår politik. Vi har ambitionen att efter valet 
i september vara det ledande politiska partiet i Värnamo kommun. Målet 
ligger inom räckhåll; i valet till europaparlamentet fick vi drygt 16,5% av 
rösterna i Värnamo kommun och blev därmed klart största Alliansparti 
(M: 11,6%, C: 9,9%, Fp: 7,5%). Vi arbetar för att göra ett lika bra val den 
14:e september – för att efter valet få så stort genomslag för vår politik 
som möjligt! 
 
Vill du vara med och arbeta för ett mer kristdemokratiskt färgat 
Värnamo? Vi behöver vara många som är med och arbetar i valrörelsen 
med olika uppgifter; delar ut valmaterial i bostadsområden, sätter upp 
valstugan, kampanjar på sta’n, sätter upp affischtavlor, arbetar praktiskt 
med valupptakten och andra arrangemang, bemannar valstugan och 
mycket annat. Ju fler vi är desto roligare, och desto mer kan vi göra för att 
nå ut! 
 
Ta kontakt med mig om du vill göra en insats i valrörelsen! Och glöm inte 
att anmäla dig till valkickoffen/kräftskivan på Sjöholmen i Rydaholm! 
 

/ Mvh, Torbjörn Eriksson, Valledare 
073-6849828, torbjorn.eriksson@kristdemokraterna.se 

På gång i Värnamoavdelningen

30 juni Kristdemokraternas dag i Almedalen, Visby 
26 juli Marknad, "Slåttalördag", i Värnamo 
11 augusti Seniorförbundet har möte i Kärda. 
13 augusti Kandidatutbildning del 3, kräftskiva och valkickoff 

på sommarhemmet Sjöholmen, Rydaholm. 
Anmäl dig till Monica Johnsson (076-8292663). 
Självkostnadspris. Alla medlemmar är välkomna! 

16 augusti Distriktets valupptakt och Bredaryds marknad, 
Bredaryd 

19-24 augusti Värnamodagarna, Värnamo 
25 augusti Valupptakt och invigning av valstugan, Värnamo 
30 augusti Höstmarknad, Värnamo 
14 september Val till Riksdag, Landsting/Region och Kommun 
Styrelsemöten 4 augusti 
Gruppmöten 11 augusti, 8 september, 13 oktober 

Hjälp i valrörelsen 
För dig som vill profilera dig i valrörelsen 
har Kristdemokraterna hjälpmedel som gör 
det smidigt att göra kampanjen mer 
personlig. 
• Egen hemsida/blogg med samma 

utseende som vår lokala hemsida. 
• En pdf-fabrik där du lätt kan ta fram 

tryckoriginal till egna flygblad, 
annonser och visitkort med partiets 
grafiska profil i valet. 

• Gå med i vårt intranät Navet så du 
inte missar viktig information. 

Kontakta Håkan Johansson om du vill ha 
hjälp med att lösa dina informationsbehov. 
0708-190960 
hakan.johansson@kristdemokraterna.se 

Valfonden 
En valrörelse kostar mycket 
pengar. Ge ett bidrag till vår 
lokala valfond. 
 
Kristdemokraterna Värnamo 
Plusgirot: 66 31 36-0. 
Märk inbetalningen ”Valfond”. 


