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Christer Fuglesang

Vill få elever att  
satsa mot stjärnorna

 ”Ett samhälle  
mår aldrig bättre  
än dess familjer.”

OM  

BARNEN FÅR  

BESTÄMMA

Mer sovmorgon, lek 
och kompisar åt folket!

Toppmodellen startade 
kafé ute i skogen

Så vill vi göra 
Sverige bättre

Läs om våra förslag

 ”Så får vi ihop 
livs pusslet.”

Göran Hägglund:

 familjer berättar:

”Det gäller att se sina möjligheter, för de finns där på olika sätt.”  Birger Thureson, pensionär med passion

FAMILJENS RÖST
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När familjen Alhults tredje barn var på 
väg, sa Therése och Emil hejdå till vänner, 
jobb och ett liv i Stockholm och bosatte  
sig i Steninge, norr om Halmstad.

– Vi ville frigöra mer tid i vardagen.  
Ha ett billigare boende och mindre  
avstånd. Komma närmare mor- och  
farföräldrar, säger Emil.

När jag först frågar hur de får ihop livet 
och familjen, säger de sig inte ha tänkt  
så mycket på det.

– Vi är väldigt spontana. Annars hade 
vi inte haft fyra barn, säger Therése och 
skrattar.

Men i spontaniteten finns ändå en 
strategi.

– Det viktigaste vi kan ge våra barn är 
vetskapen om att de är älskade. Det är 

oundvikligt att det blir tjat, irritation 
och konflikter, men det klarar de 
om de har grundtryggheten, säger 
Therése.

– Vi försöker hitta någon stund 

Politik ska stödja, 
inte styra och ställa
Jag minns inte riktigt vad det var han 
ville ha. Jag som pappa var i alla fall 
tvungen att säga nej till femåringens 
bestämda önskemål. Inte bara en 
gång. Många gånger. Upprördheten 
var stor. Till sist låg han ner och slog 
med sina små knytnävar i sängen och 
ropade ut sitt ultimata argument: Om 
jag inte får som jag vill kommer jag 
att rösta på sossarna! 

Bäst jag berättar att han är kloka-
re idag. Men berättelsen illustrerar 
vuxnas och familjens roll att vägleda. 
Familjen formar oss under uppväxten 
och för livet. Lär oss att ta ansvar, att 
bidra efter vår förmåga, att hjälpa den 
som behöver stöd. 

Familjen är viktig för dagens och 
morgondagens samhälle. Trygga 
familjer ger ett tryggare Sverige. Är 
det politik? Ja, familjerna påverkas i 
allra högsta grad av politiska beslut. 
Föräldraförsäkringens utformning, 
skattepolitiken, kvaliteten i barnom-
sorgen, bostadspolitiken… listan kan 
göras lång över allt som beslutas på 
den politiska nivån.

Politiken avgör i stor utsträckning 
om det så kallade livspusslet blir lätt 
eller svårt att lägga. Vi kristdemokra-
ter vill ge familjerna mer att säga till 
om. För även om mycket i tillvaron 
är politik så finns det mycket som 
inte ska bestämmas av politiker, till 
exempel hur föräldraförsäkringens 
dagar fördelas mellan föräldrarna 
eller vilken form av barnomsorg som 
passar familjen bäst. Politiken ska 
stödja familjerna, inte styra och ställa 
med dem. 

Vi är ensamma om att betona 
familjens viktiga roll och att föräldrar 
vet bättre än politiker när det gäller 
deras barn. Vi kommer  
att framhärda i vår  
uppfattning och  
behöver ditt stöd.

Göran Hägglund
Partiledare

Hur får ni ihop det?
Många familjer frågar sig hur de ska få ihop livspusslet.  
Logistiken i en barnfamilj kräver ofta fantasi och tålamod.  
Men en fråga som är minst lika viktig är: Hur får vi ihop  
relationerna i familjen. Vi frågade tre familjer i Sverige.

varje dag, när vi stäm-
mer av och pratar lite 
personligt med var 
och en, säger Emil. 
Kanske då i synnerhet 
med den som man har 
tjatat mycket på.

– Jag är noga med att involvera barnen 
och att prata med barnen. Och då menar 
jag MED dem. Det handlar om respekt 
och man får en närhet till varandra, säger 
Therése.

– Sedan brukar vi också göra saker med 
bara ett barn eller dela upp familjen i olika 
konstellationer. Dynamiken blir olika 
beroende på vilka som är tillsammans.

De har också ett medvetet tänk kring tid 
och pengar. De har utnyttjat möjligheten 
att jobba deltid, och för barnen har de 
begränsat antalet aktiviteter. De stora 
barnen har gympa en gång i veckan, det 
räcker. Det blir ett bättre lugn i familjen 
konstaterar de. Emil, Edith (3,5),  

Ingrid (8), Inez (7), Elsie (1),  
och Therese Alhult.

MÖT:

Alhults i  
Steninge

– Vi har sänkt kraven och håller med-
vetet emot den allmänna bilden av hur 
livet ska vara. Man kan inte gå och tänka 
på det man inte kan göra, på renovering 
man inte har råd med, säger Therése.

Men de är vana. När barnen var små, 
levde de på studiemedel och föräldrapen-
ning och de har blivit duktiga på att hitta 
billiga nöjen.

– Det behöver inte vara någon särskild 
långresa för att det ska kännas speciellt 
och bli ett familjeminne. För oss är 
krabbfiske en höjdare, säger Emil.

Med fyra barn behövs ofta fyra händer 
och det är en självklarhet att båda tar 
ansvar. Säkert har det underlättats av att 
båda varit föräldralediga.

– Det skapar en speciell närhet till 
barnen och de lär sig också att vi båda två 
är lika kapabla att ta hand om dem. Men 
det ger ju också en förståelse för hur den 
som är hemma har det. Att hela tiden fixa 
med mat, kläder, skjutsa och se till att det 
finns mat hemma även till NÄSTA dag, 
säger Therése.

Men de har inte delat fifty fifty utan 
omständigheterna har ibland gjort att de 
valt annorlunda, berättar Therése.

– Eftersom jag sa upp mig från mitt 
fasta jobb och har tagit mig fram på som-
marjobb och vikariat har det varit svårt. 
Som nu med Elsie, det känns inte aktuellt 

att jag skulle skriva in mig på Arbetsför-
medlingen och få a-kassa för att Emil till 
varje pris skulle vara föräldra ledig. Då 
har det varit viktigare att vi delat på arbe-
tet när båda jobbar, säger Therése.

Vardagen närmar sig. I slutet av augusti 
börjar Elsie förskolan och livspusslet med 
att få ihop arbete, fritid och familj kom-

mer att bli svårare. Theréses bästa vapen 
att klara en pressad vardag är humorn. 

– Vi skrattar väldigt mycket och det är 
bra. Till exempel så har den här vintern 
varit jättejobbig. Vi har varit mycket  
sjuka och då hjälper det om man kan 
skratta mitt i eländet.

Marlene W Antonson

 Foto: Christel Lind
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Man pratar ofta om 
föräldrarnas betydelse när 

barnen är små, men Linda 
och Niklas Persson från Munka Ljungby  
ser det som ett livslångt åtagande.

Helena Waern bytte 
jobb och har numera 
cykelavstånd. Tidigare 

pendlade hon två tim-
mar varje dag.

– Jag fick gå ner lite i lön, 
men när folk säger att de skulle vilja 

köpa sig lite tid, så tänker jag att det är 
precis det jag har gjort.

Helena jobbar heltid och har döttrarna 
Lovisa och Elina hos sig halva tiden. Hon 
planerar jobb och egna aktiviteter utifrån 
när tjejerna är hos henne, för att få så 
mycket tid med dem som möjligt.

– Jag tror på kvantitetstid. Då får man 
även kvalitet. Det är ju inte säkert att de 
vill prata när jag avsett kvalitetstid utan 
kanske måste ”värma upp” en timme först, 

MÖT:

Waerns  
i Tumba

– Även om de stora klarar sig själva så 
känner vi att vi fortfarande är viktiga.

Äldsta dottern Emmely är 21 år, medan 
minsta lillasystern Sally är 7. Däremellan 
har de Olle, 18, och Nelly, 9. Föräldra-
skapet rymmer allt från basal barnuppfos-
tran till att slussa in i vuxenlivet.

– De stora har ännu behov av att  
vi finns där, men på ett annat plan.  
En 18-åring är i praktiken vuxen  
men inte självgående, säger Niklas.

Man får ta ett steg tillbaka, men 
finnas ett samtal bort. Lyssna och vara 
bollplank. Ibland blir det djupa samtal, 
ibland mer handfast hjälp.

– De har stora krav på sig. De formar 
sin person och funderar på hur de ska 
passa in. ”Vad ska hända i mitt liv? Vad 
ska jag jobba med, hur ska mitt liv bli?” 
konstaterar Linda.

Hon minns när de fick stötta dottern  
i hennes gymnasieval.

– I dag innebär det så många valmöjlig-
heter att det till sist höll på att knäcka 
henne. Då fick jag och min man gå in och 
hjälpa till och ge råd.

Niklas minns att han blev överraskad 
när barnens frigörelseprocess blev mer 
tydlig. Det var vemodigt, men så klart 
oundvikligt.

– I perioder är det så klart konflikter 
och bråk, men vi har ändå haft fördelen  
att vi har kunnat prata om allting.

– Men det går inte att komma och tro 
att man ska prata med dem när de väl 
blivit tonåringar, den relationen måste 
man ha byggt långt tidigare, säger Linda 
som lagt sig vinn om att prata med barnen 
och sett till att familjen hittat på saker 
tillsammans.

– Man måste ha roligt tillsammans. 
Man får inte bara komma med pekpinnar.

Marlene W Antonson

innan det där viktiga kommer. Då måste 
den tiden finnas.

Även om hon är van att vara ensam 
med barnen så är det speciellt. Man kan 
inte gå undan, inte lämna över konflikten 
till den andra föräldern om man är trött 
och har huvudvärk. Receptet för att orka 
själv är fasta rutiner.

– Jag älskar regler – och undantag! Med 
ordning och reda får vi lite marginaler. Jag 
vill inte stressa, då blir jag bara otrevlig 
mot barnen.

– Ja, det blir du faktiskt, mamma, fyller 
6-åriga Elina i från sin hörna.

Det är inte bara tiden hemma som är 
viktig. Helena och dåvarande maken 
besökte flera förskolor och dagbarnvår-
dare innan de valde en de tyckte om. Hon 
känner sig trygg med att barnen har det 
bra, men har regelbunden kontakt med 
pedagogerna och gör besök då och då.

– Då ser jag hur barnen har det, får lite 
koll på klasskamrater och vad som händer 
på rasterna.

Livet har blivit betydligt enklare sedan 
hon bytte jobbet inne i Stockholm till ett 
jobb i Tumba. Till hösten kommer hon 
dessutom att gå ner till deltid.

– Lovisa har inget fritids till hösten, och 
då känns det skönt att komma hem i tid 
för att kunna hjälpa till med läxor innan 
det blir för sent.

De små marginalerna familjen haft, har 
också fört något positivt med sig. 

Christer, du åker runt i skolor i Sverige. 
Varför detta projekt?
– Det är för att öka intresset för studier i 
naturvetenskap, teknik och matematik. 
Jag har ju faktiskt möjlighet att intressera 
och fascinera rätt många, och tanken är 
att jag ska utnyttja detta för att öka intres-
set för rymden och dessa ämnen.

Vad svarar du en elev som säger ”jag vill bli 
astronaut, hur gör jag?”
– Det krävs att du är hyfsat duktig i sko-
lan och att du läser något tekniskt eller 

Fuglesang ger elever högtflygande drömmar
naturvetenskapligt på universitets-  
eller högskolenivå, eftersom det är kraven 
som rymdorganisationer har på astro-
nauter. Man behöver inte vara någon 
elitidrottsman, men man bör vara i god 
fysisk form.

Man brukar ju säga att man bör ”sikta mot 
stjärnorna”. Och det målet har ju du nått,  
nästan bokstavligen. Vilka var dina drömmar?
– Jag hade väl inga riktigt klara drömmar 
när jag gick på högstadiet och gymna-
siet. Men jag tyckte det var hyfsat kul att 
plugga, i nästan alla ämnen.

Hur kan skolan ge de unga lust, framtidstro  
och kunskap?
– Jag tror det viktigaste är lärarna, 
inspirerande och duktiga lärare. Där har 
vi sedan länge haft ett stort problem i 

Christer Fuglesang har gjort två rymdflygningar i ameri-
kanska rymdfärjan Discovery, 2006 och 2009. Han har 
totalt tillbringat 26 dagar och 17 timmar i rymden. Christer 
Fuglesang är docent i partikelfysik. Sedan förra året arbe-
tar han åter i Sverige, vid Rymdstyrelsen och vid Tekniska 
högskolan (KTH) i Stockholm. Han är gift med Elisabeth, 
civilingenjör i ämnet teknisk fysik. Paret har tre barn.

Kristdemokraternas politik för  
att stödja familjer:

• Minska barngrupperna i förskolan. 
Höj maxtaxan med 100 kronor för 
familjer med höga inkomster för  
att öka resurserna till förskolan.

• Öka valfriheten i barnomsorgen. 
Föräldrar som själva tar hand om 
sina barn bör få ta del av barnom-
sorgspengen. 

• Nej till kvoterad föräldraförsäkring. 
Föräldrarna ska själva bestämma  
om föräldraledigheten. 

• Förläng rätten till tjänstledighet 
under barnets första tre år. 

• Höj grundnivån i föräldraförsäk-
ringen från 225 till 250 kr per dag.

• Analysera alla politiska beslut  
utifrån vilka konsekvenser de får  
för familjer och nära relationer.

– Det har blivit naturligt att vi hjälps åt. 
Vi brukar prata om att vi är en familj och 
då hjälper man varandra.

– Vi pratar över huvud taget mycket om 
den gyllene regeln här hemma, att vara 
mot andra som vi önskar att de ska vara 
mot oss. Att se andra människor. Det är 
också viktigt att de är trygga med sitt eget 
värde. Sedan gäller det att bara peppa och 
göra dem modiga.

Marlene W Antonson

• Bildning vidgar vyer. Satsa på läsning 
och mer lärarledd under visning i 
läsförståelse. 

• Inrätta en klassikerlista med böcker, 
film, pjäser och musik som alla elever 
ska ha tagit del av innan de lämnar 
skolan.

Christer Fuglesang är Sveriges förste och 
hittills ende astronaut. Han är övertygad 
om att människan kommer att åka till 
Mars. Kanske blir det någon av alla elever 
han försöker inspirera för skolan.

Sverige, att vi inte i tillräcklig grad lyckats 
rekrytera lärare i naturvetenskap och 
teknik. Så jag tror vi måste höja lärarnas 
status på olika sätt, inte minst genom att 
ge dem bättre ingångslöner och bättre 
löneutveckling.

Kommer människan i en framtid att kunna 
besöka Mars?
– Absolut! Frågan är inte om, utan när 
och vem! Även om en hel del tekniska 
problem behöver lösas, är det i första 
hand en ekonomisk och politisk fråga: 
när bestämmer sig något land, eller 
grupp av länder, eller rikt företag (till 
exempel SpaceX) att göra det. Sedan kan 
det ta mellan 10 och 30 år innan de första 
människorna kommer dit, beroende på 
hur stor satsning man är villig att göra.

Ingvar Hedlund

• Inför högre betygskrav för att  
kunna antas till lärarutbildningen.

• Mer fysisk aktivitet i skolan för bättre 
hälsa och inlärning.

• Satsa på skolorna i de mest utsatta 
stadsdelarna. 

• Anställ fler speciallärare och öka  
tillgång till elevvård. 

• Minska gruppstorlekarna och  
öka personaltätheten i fritids-
verksamheten.

• Bra lärare ska ha bra löne utveckling. 

Foto: Louise Erup

Foto: NASA
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MÖT:

Perssons  
i Munka  
Ljungby

Kristdemokraternas politik för en skola där alla elever får utvecklas efter sina egna förutsättningar:
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Göran Hägglund går in i sin elfte natio-
nella valrörelse. Han ser fram emot en 
sommar med mer slit än vanligt.

– I valrörelser blir människor mer 
intresserade av politik. Vi pratar sakpoli-
tik i media. Men framför allt blir målet – 
varför vi gör det här – så otroligt tydligt. 

Han drivs av samma värderingar som 
när han satt och skrev de där breven. 
Som partiledare för Kristdemokraterna 
är tillvägagångssätten annorlunda. Men 
målet är detsamma – att göra världen 
bättre. Och med 250 000 fler i arbete i 
dag än 2006, så har vi i alliansregeringen 
kommit en lång bit på vägen.

– För varje enskild människa som får 
ett jobb gör det stor skillnad. Men också 
för familjen och för hela samhället, säger 
Göran Hägglund.

Men han vill mer. När han tecknar sin 
vision, pratar han om samhällsgemenskap. 
Alla ska känna att de behövs och bidrar 
till samhället. ”Ingen ska lämnas efter. 
Ingen ska hållas tillbaka.”

Det är ett arbete på flera fronter. Göran 
har kämpat för en förbättrad och mer 
flexibel föräldraförsäkring och mindre 
barngrupper i förskolan. Han vill ha ett 
höjt tak i a-kassan och en sjukvård där 
alla får den bästa vården oavsett var man 
bor. Uppväxten i bruksorten Degerfors 

1. Mest rymdforskare,  
för då kan jag kolla på  

meteorer och titta på stjärnor och åka till 
månen och andra planeter.
2. Att man skulle gå i kyrkan två dagar och 
titta på tv fem dagar och leka vilka dagar man 
ville och fick leka i parken vilka dagar man 

Vad vill du bli när du blir stor?1 Om du fick bestämma, vad skulle du bestämma då?2
ville och att hundarna blev 
snällare. Papegojorna kunde 
härma ljud och vi kunde  
bada i havet tre dagar och 
mata ankor varje dag om  
man ville. 

Esaias Klintefelt, 5 ½ år, Ekerö

1. Jag tror jag vill bli 
frisör. Det verkar kul!

2. Jag skulle vilja bestämma 
att de fattiga inte skulle behö-
va vara fattiga. Att folk som 
har skulle ge mer.

Hanna Nordin, 7 år, Storvreta

Allt detta 
har vi gjort!
Sedan 2006 har mer än 250 000 fler 
människor fått arbete, företagsklimatet 
har stärkts och välfärden förbättrats. Här 
är ett axplock av alla våra reformer.

Satsningar för barnfamiljer 
Ett kommunalt vårdnadsbidrag och  
en barnomsorgspeng har införts för  
att öka familjers möjlighet att välja 
barnomsorg, eller att själva vara hem-
ma lite längre med barnen. Bostads-
bidraget har höjts med 1,7 miljarder 
kronor eller 48 procent sedan 2006, 
framför allt för barnfamiljer. Grund-
nivån i föräldrapenningen har höjts 
och en fritidspeng har införts för att 
barn i ekonomiskt utsatta familjer  
ska kunna delta i fritidsaktiviteter.

Förbättringar för äldre
Skatten för pensionärer har sänkts 
fem gånger och summerar nu till 16,5 
miljarder kronor per år. En garanti-
pensionär har tack vare skattesänkning-
ar fått en extra månadslön varje år.  
4,3 miljarder har satsats för att förbättra 
vården av de mest sjuka äldre. Vi har 
infört en värdegrund och valfrihet 
inom äldre omsorgen, en parboende-
garanti och byggt fler bostäder för äldre.

Kortare väntetider i vården
Genom vårdgarantin och kömiljarden 
har vi kortat köerna och ökat tillgäng-
ligheten i vården. Kristdemokraterna 
har prioriterat insatser för de mest ut-
satta patienterna. Vi gör historiskt stora  
satsningar på psykiatrin, cancervården 
och vården av kroniskt sjuka. Vi satsar 
dubbelt så mycket på tandvården jäm-
fört med 2006. Antalet apotek har ökat 
med 40 procent, samtidigt som många 
fler apotek håller öppet kvällar och  
helger. Nässpray och receptfria värk-
tabletter kan köpas i vanliga affärer.

1. Jobba med datorer.
2. Då skulle jag bestäm-

ma att skolan inte skulle börja 
så tidigt på morgnarna och 
sluta senare på eftermiddagen. 
För jag är så trött på morgonen.

Alvin Sjöberg, 9 år, Forsa

1. Hästskötare!  
Jag älskar hästar!

2. Att man ska få ha hästar  
i stan!

Adele Jacobsson, 8 år,  
Uddevalla

1. Veterinär, därför att  
jag tycker om djur.

2. Jag tycker synd om dem som 
inte har någon kompis. Jag vill 
bestämma att alla ska ha en 
kompis så att ingen blir utanför.

Ester Sjöberg, 9 år, Forsa

Hög tid för familjen
har präglat hans sätt att se på fördelnings-
politik.

Men han arbetar också för att det ska 
vara lättare att driva företag – och att det 
ska löna sig.

– Driver man ett företag som har 
andra anställda? Jobbar man hårt? Då ska 
man ha något extra för det. Strävsamhet 
och ansvarstagande ska premieras.

– Om man fokuserar på att 
bekämpa höga inkomster börjar 
man i fel ände, säger han och 
adresserar sina po-
litiska motståndare. 
Innovationer och 
inkomster genererar 
jobb till andra och 
mer skattepengar. Det 
tjänar alla på. Man 
ska inte hålla tillbaka 
människor.

Men ett gott samhälle kännetecknas 
främst av att det värnar om barnen. Det 
gör man bäst genom att backa upp dem 
som står barnen närmast, föräldrarna, 
menar Göran Hägglund. Han är glad 
över att Kristdemokraterna lyckats få upp 
familjen på agendan. Det är samhällets 
minsta och viktigaste gemenskap och en 
plats där man får möta villkorslös kärlek, 
men också krav.

– Ett samhälle mår aldrig bättre än dess 
familjer, säger han. 

– Ekonomiskt har våra barn och unga 
det bättre än någonsin. Ändå mår många 
unga väldigt dåligt. Det är ett otroligt 
nederlag och visar att trasiga relationer, 
mobbning och skadad självkänsla inte 
kan åtgärdas med enbart mera pengar.

– Jag är väldigt stolt över de stora 
satsningar som vi nu gör på skolområdet. 
Skolan måste ha möjlighet att tidigt fånga 
upp de barn som behöver extra stöd. 
Men utan goda förutsättningar för famil-
jer kommer vi aldrig att nå hela vägen.

Även det civila 
samhället – fotbolls-
klubben, kulturför-
eningar samt kyrkor 

och samfund behövs 
för att Sverige ska hålla 

samman.
– Samhället är större än 

staten. Det offentliga är en 
oumbärlig del av samhäl-
let, men ideella krafter 
bidrar med ovärderliga 

insatser. När livet går sönder, söker sig 
människor inte i första hand till myndig-
heter. Då vänder vi oss till familjen, till 
släktingar och vänner. Myndigheter ger 
stöd, men kan aldrig ersätta relationer.

Göran har alltid sett mångfalden i 
samhället som något positivt. Hans egna 
föräldrar kom till Värmland och  
Degerfors som arbetskraftsinvandrare 
från Finland. Lekkamraterna var barn  

till greker, turkar och jugoslaver. 
– Det var lättare på den tiden.  

De kom hit för att arbeta och kom  
på så sätt in i samhället väldigt fort. 

Han vet att det är betydligt tuffare  
i dag och att det finns partier som  
utnyttjar detta på ett förödande sätt. 
Precis som i familje gemenskapen 
behöver nyanlända mötas av 
både stöd och krav.

– Då frågade vi ”Vad 
kan du bidra med?” I dag 
undrar vi ”Vad kan vi göra 
för dig?” Detta trots att 
många av dem som kom-
mer hit är oerhört kapabla 
människor med goda  
förutsättningar att för-
sörja sig själva. Alliansen 
har gjort mycket, men  
vi måste bli ännu  
bättre på att fråga  
vad människor kan.

Vad vill du säga till den 
som är ung i dag? 
– Behåll din nyfiken-
het! Bli inte likgiltig 
utan sträva efter att 
hela tiden lära dig 
lite mer, förstå lite 
mer. Då blir livet 
mer spännande 
och roligt.

Marlene W Antonson

Göran Hägglund var bara tonåring när han skrev brev till makthavare för att förmå dem att  
frige samvetsfångar. Han samlade in pengar till fångarnas familjer och var aktiv i miljörörelsen.
– Jag är uppväxt med värderingen att jag har ett ansvar för mina medmänniskor, oavsett om  
de är grannar eller om de bor på andra sidan jordklotet.

Nyfikenhet  
gör livet mer 

spännande

Barn 
 tycker till:

Foto: Pär Olsson



Hustrun Sara Degerman Carlsson, som 
själv är läkare, minns natten i Thailand. 
Maken Per-Jonas vaknade och hade  
”lite ont i magen”.

– Min första tanke var att det var 
hjärtat, men bilden av Per-Jonas som 
hjärtpatient stämde inte, förklarar hon.

Per-Jonas och yngsta dottern hade varit 
ute och dykt. Han kände sig lite matt, men 
trodde att det var en infektion med feber.
Familjen tog sig några dagar senare hem 

till Borås och gick och la sig sent en fredag 
kväll. Och så här i efterhand tänker både 
Sara och Per-Jonas att det kunde varit sista 
gången.

– Jag vaknade av att han höll på att dö. 
Han kunde knappt andas och hade lung-
ödem. Det visade sig att han fått en hjärt-
infarkt sex dagar tidigare! berättar Sara.

Han fick åka akut till Sahlgrenska för 
operation och blev sedan kvar på hjärt-
intensiven i två veckor.

– Det var först när vi kom dit som jag 
insåg hur allvarligt det var. Eftersom jag 
aldrig hade riktigt ont, så förstod jag inte 
hur akut det var, säger Per-Jonas.

 
Per-Jonas är 53 år och det var första 
gången som han mötte vården på allvar 
och han är oerhört tacksam.

– Jag har alltid varit harig när det gäller 
sjukhus, så det var fantastiskt att uppleva 
hur jag kände mig helt trygg och bara 
tänkte ”gör vad ni måste göra”.

Men lika tacksamma som han och Sara 
är för akutsjukvården, lika besvikna är de 
på uppföljningen.

Så fort Per-Jonas lämnat sjukhuset  
blev det som ett vakuum. Svensk sjuk-
vård är väldigt bra på att rädda liv, men 
Per-Jonas och Sara kände sig utlämnade 
när livshotet var över.

– Jag följer ju inte mallen för en hjärt-
patient och därför tycker jag att jag inte 
fått svar på mina frågor, säger Per-Jonas.

Efter hjärtinfarkten har han fått problem 
med att styra den ena foten. Troligen är 
det en förlamning på grund av tryck på 
en nerv när han var så dålig. För en jägare 
van att gå i ojämn terräng, är det ett svårt 
handikapp, men också besvärligt i prome-
nader med hunden som var den hjärtre-
hab han rekommenderades. Det besväret 
ville inte hjärtsjukgymnasten diskutera. 
”Det får du söka någon annan för.”

– Jag skulle önska att Kristdemokra-
ternas tankar om personalism fick mer 
genomslag. ”Behov är inte oändliga – de 
är individuella och begränsade.” Det är 
viktigt att bli bemött som människa och 
individ. Att få hjälp utifrån sina egna be-
hov, inte utifrån sjukvårdens flöden och 
processer, säger Sara som även hon har 
haft oönskade upplevelser när hon själv 
varit patient.

Hon gick själv till läkaren med ryggvärk 
och fick först diagnosen diskbråck, och 
opererades för det. Efter åtskilliga besök, 
och till slut en egenhändigt skriven rönt-
genremiss, konstaterades att hon led av 
grav höftledsartros och i höstas fick hon 
en ny höftled.

• Den som är sjuk har rätt till god 
sjukvård, var man än bor i landet. För 
att säkra en jämlik sjukvård vill vi att 
staten tar ett större ansvar för vården.

• Korta väntetiderna på akuten. 

• Korta väntetiderna till den speciali-
serade barn- och ungdomspsykiatrin 
(BUP) ytterligare. 

• Utarbeta en särskild nationell 
strategi för astma- och allergi-
sjukdomar.  

• Inför en vårdplatsgaranti som ger 
varje patient rätt till rätt vård på  
rätt klinik med rätt kompetens. 

• Öka platserna på specialistsjukskö-
terske- och barnmorske utbildningen.

Han bestiger berg, löptränar, går på hälsokontroller och har inga riskfaktorer som rökning, 
arv, högt blodtryck eller övervikt. Därför blev alla bokstavligen tagna på sängen när kärnfriske 
Per-Jonas Carlsson fick en hjärtinfarkt i vintras.

MÖTE MED 
SJUKVÅRDEN

När hjärtat satte stopp

Hon hoppas att Göran Hägglunds förslag, 
om att öka den statliga styrningen av 
vården, går igenom.

– Jag tycker att man behöver skapa en 
vårdnivå som är närmare de sjuka. Jag 
tror på att slå ihop primärvård och kom-
munal vård till bassjukvård och sedan ha 
statliga sjukhus. Det skulle göra vården 
mer tillgänglig och minska glappet för de 
som mest behöver det.

Trots den jobbiga perioden som ligger 
bakom dem konstaterar Per-Jonas och 
Sara att de är rika.

– Hur upptagen man än är i livet, så 
blir det tydligt hur oväsentligt många 
saker är och hur mycket familj och 
vänner betyder. Vi vet att det låter som 
en klyscha, men när det kniper så är våra 
relationer det enda som betyder något.

Sara konstaterar att hennes egen  
patienterfarenhet även gjort henne till  
en bättre läkare.

– Jag jobbar med rehabilitering och 
då måste jag få en helhetsbild. Veta vem 
den sjuka människan är. Jag vill få ett 
livsperspektiv, inte bara ställa en diagnos. 
Jag vet att människor kan lida av flera 
saker och att patienten alltid har rätt i vad 
de upplever.

Två sjukdomsvinnare är Kristdemokra-
terna och hunden. Hunden för att husse 
har varit hemma och gått dagliga pro-
menader och Kristdemokraterna för att 
Per-Jonas och Sara haft tid att skriva på 
det kommunala handlingsprogrammet för 
Borås stad, berättar han med ett skratt.

Han är nu tillbaka på jobbet som  
strateg på ett amerikanskt börsföretag  
i Stockholm.

– Vardagslivet fungerar bra, men jag ska 
helst inte springa efter bussar. Hur det blir 
med bergsvandringar, dykning och annat 
får vi se, men det känns mindre viktigt i 
perspektiv till gåvan att ha livet kvar och 
att leva med familj och vänner.

Marlene W Antonson
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Klimatmålen måste klaras
Människans utsläpp av växthusgaser i at-
mosfären är en av vår tids största politis-
ka utmaningar. Även om det finns en stor 
potential i att energieffektivisera så kan vi 
inte påbörja en ansvarslös avveckling av 
kärnkraften om vi ska klara klimatmålen.

– Den gamla behöver i stället ersättas 
med ny, säkrare kärnkraft. Vi behöver 
också värna vattenkraftens nuvarande 
omfattning, eftersom den spelar en avgö-
rande roll för stabiliteten i elsystemet och 
möjligheten att etablera förnybar el, säger 
Mats Odell, ordförande i näringsutskottet.

350 000
Så många nya jobb ska Kristdemokraterna 
och Alliansens politik leda till om vi får 
fortsatt förtroende att leda landet efter 
valet. Alliansen nya mål är att 5 miljoner 
människor ska vara i sysselsättning år 
2020. Sedan 2006 har 250 000 fler per-
soner fått arbete och Sverige har i dag 
den högsta sysselsättningsgraden och det 
högsta arbetskraftsdeltagandet i EU.

Svenskar känner sig allt tryggare
Sedan 2006 har både antalet poliser 
samt förtroendet för polisen ökat. Enligt 
Nationella trygghetsundersökningen har 
andelen otrygga minskat från 21 till 15 
procent de senaste sju åren.

– Det är glädjande, men samtidigt vet vi 
att känslan av trygghet skiljer sig såväl be-
roende på hur gammal man är som vart i 
Sverige man bor. Det är viktigt att komma 
tillrätta med de kriminella gäng som växer 
fram i olika delar av landet. Synliga poliser 
minskar också brottsligheten, därför vill 
vi ha en ökad närvaro av synliga poliser, 
säger Caroline Szyber, rättspolitisk tales-
person för Kristdemokraterna.

Utred medlemskap i NATO
Utvecklingen i Ukraina har lyft frågorna 
om freden och friheten i Europa. Få anade 
för ett år sedan att EU under år 2014 
skulle föra diskussioner med Ryssland  
för att få dem att avlägsna sin militär   
från gränsen till Ukraina.

– När världen förändras, förändras 
också vårt säkerhetsläge. Därför behöver 
vi nu utreda frågan om Sverige ska vara 
med i Nato. Vi behöver förstärka vår 
förmåga att försvara Sveriges territorium 
och öka samarbetet med våra grannlän-
der, säger Göran Hägglund.

Per-Jonas gillar att klättra i berg. 
Här är han i Christallo massivet, 
Dolomiterna i Italien.

Per-Jonas förstod inte hur allvarligt det var förrän 
han blev inlagd på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Han fick vara kvar två veckor på hjärtintensiven.

Kristdemokraternas politik för en god sjukvård:



– Vi såg behovet av en ny form av boen-
de. Friggeboden har varit väldigt populär, 
men vi ville utvidga möjligheterna till 
något mer permanent med högre kvalitet. 
Som en extra bostad till tonåringarna, 
föräldrarna på besök eller varför inte 
kunna hyra ut till turister eller studenter. 

Attefallshuset är en del i ett paket som 
ger Sveriges villaägare större frihet i var-
dagen. En annan del är att man inte läng-
re behöver söka bygglov för att bygga ut 
huset med 15 kvm, bygga två takkupor 
och inreda ytterligare en bostad. 

– Vi har jobbat för att ta bort onödig 
klåfingrighet, människor ska ges frihet 

Mer frihet  
för villaägare

över sitt hus och sin tomt. Samtidigt 
ska det vara ordning och reda. Vill man 
bygga extrahuset närmare tomtgränsen 
än 4,5 meter, måste man komma överens 
med grannen, säger Stefan Attefall. 

Under snart fyra år har han vänt på alla 
stenar för att råda bot på bostadsbristen. 
Att bygga ett Attefallshus är inte det slut-
giltiga svaret, men ett steg. 

– Det finns inga lösningar med stort 
L på bostadsbristen, utan det är många 
olika bitar som måste till. Attefallshus är 
en åtgärd av många som vi drivit igenom 
för förenkla byggandet och för att få 
fram fler bostäder. 

Själv har han i nuläget inga egna 
planer på att bygga ett Attefallshus på 
tomten. 

– Jag är inte i behov av det just nu, 
kanske vid sommarstugan så småning-
om. Ett extra hus i trädgården passar inte 
alla, men det finns många som kommer 
att ha glädje av att möjligheten finns. 

Annat som underlättat livet som 
villaägare senaste åren, är bättre villkor 
för uthyrning av villan och att krav på 
byggfelsförsäkring försvinner i sommar. 

I kikaren finns också att framöver 
bygglovsbefria även byte av fönster och 
tak, samt att straffa kommuner som inte 
handlägger bygglov i tid. 

– Detta är förslag från oss kristdemo-
krater. En röst på oss i höst innebär fler 
förenklingar för den vanliga människan, 
säger Stefan Attefall. 

Johanna Jämstorp

Odla i trädgården – ekologiskt och nära
Kollektivt odlande är det nya om du frågar 
trädgårdsexperterna. I denna trend är famil-
jen, vännerna och odlingen i fokus. Trädgården 
är en naturlig plats för umgänge. 
– Vi vill kunna umgås och odla på  
samma ställe, säger Emelie Karlsson  
trädgårdsrådgivare och butiksansvarig  
på Mölltorps handelsträdgård. 

Trädgården ska både vara mysig att sitta 
i, med blommor och grönska, men också 
ha ett trädgårdsland med egenodlade 
grönsaker. 

– Det pratas mycket om ekologiskt  
och närproducerat och det blir inte mer 
närproducerat än när man odlar det själv. 
Emelie Karlsson märker av att en ny 
generation yngre söker sina gröna fingrar. 
Många säger ”nu ska jag sätta potatis för 
första gången – vad ska jag tänka på”.

Det första rådet är att ha ordentlig jord. 
Har man sandblandad jord behöver man 
blanda i jord som håller fukten bättre. 

– Jorden ska hållas lätt fuktig så att 
potatisen eller salladen kan växa hela 
tiden. 

Utöver potatis och sallad har tomater 
blivit populärt. Att slänga ihop en förrätt 
med nyplockade tomater går alltid hem. 
I dag behöver man inte heller ha växthus 
för att kunna ha egna plantor, många 
sorter klarar av att stå ute.

– Tomat, sallad och basilika trivs bra 
på våra breddgrader. Men odla helst 
basilikan i kruka, som du kan ta in om 
det blir kallt. En bit mozzarella till det, 
så har du en enkel italiensk sallad.

När det gäller att planera trädgården, 
tycker Emelie Karlsson att man ska ha 
tid att lära känna sin tomt. Fundera på 
var du trivs bäst att vara, vad du vill göra 
i din trädgård och vad du vill se från 
köksfönstret. 

– Se till att du har fin utsikt när du 
tittar ut. Jag skulle plantera något vack-

25 KVM
UTAN 

BYGGLOV

• Förenkla för husägare genom att 
reducera bygglovsavgiften, minska 
antalet instanser vid överklaganden 
och öka bygglovsbefriade åtgärder.

• Förbättra kommunernas möjligheter 
att investera i nya bostadsområden 
genom minskat regelkrångel.

• Underlätta byggandet av strandnära 
boende i mindre tätbefolkade delar 
av landet.

• Underlätta produktionen av billigare 
ungdoms- och studentbostäder och 
främja nyproduktion av hyresrätter.

• Utred hur bostadsförsörjningen 
för utsatta grupper ska utformas i 
framtiden.

– Det har varit ett enormt stort intresse, vi har aldrig fått så 
många brev och samtal som när vi presenterade denna möjlighet.
Bostadsminister Stefan Attefall syftar på det som i folkmun 
kallas Attefallshus. Redan i sommar kan ett extrahus på 25 kvm 
sättas upp på tomten. 

Foto: Enkelrum

ert blommande, en buske, där man till 
vintern kan se fåglarna gömma sig och 
kanske hänga i lite mat åt dem. 

En trädgård för umgänge, kravlösa 
samtal och kräftskiva, kryddas bäst med 
färgglada blommor som håller hela 
säsongen. 

– Det finns en Näva som har blivit 
väldigt populär och som blommar från 
juli till september. Sätt gärna växterna 
lite tätare, så växer de ihop lite fortare 
och då har inte ogräset chans att ta fart. 

Har du ingen trädgård kan du med 
fördel sätta jordgubbar och blommor 
i blomlådan på balkongen, gärna lite 
gräslök också.

– Det är också ett slags kollektivt odlan-
de. Blommor och grönsaker tillsammans. 
Tänk bara på att inte sätta en blomma som 
sprider ut sig och tränger undan jordgub-
ben utan att den får ljus på sig. 

Johanna Jämstorp
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Bostadsminister  
Stefan Attefall

Kristdemokraternas politik för bostäder:



Hade någon sagt att Lena Göransson 
skulle bli internationell modell, egenfö-
retagare som bullbakande kaféägare hade 
hon förmodligen skrattat. Modell blev 
hon först efter massiv övertalning, men 
kaféplanerna var väldigt spontana.

– Jag hade jobbat tolv år i modevärl-
den, sedan läste jag inredningsdesign 
och ritade kök i svärföräldrarnas vit-
varubutik. Strax innan 30 hade vi två 
barn, Volvo och hus på landet utanför 
Stenungssund. Det var ett bra liv, men det 
kändes som om det här var raksträckan 
till pensionen.

Avundsjukt läste hon om människor 
som sålde allt de hade och seglade jorden 
runt! I samma veva frågade Lenas pappa 
om de inte skulle köpa hans sommarhus 

utanför Västervik. Tofvehult är ett gam-
malt garveri med arbetarbostäder, där 
Lenas farmor var född.

– Ja, vad sjutton, det var ju inte jorden 
runt, men på andra sidan Sverige! Vi är 
enreprenörsmänniskor och nu skulle vi  
få skapa något själva, berättar Lena.

Hon beskriver lugnet och friden. Miljön 
som får kostymklädda företagsledare 

Detta är en grundsats som 
ger 24 stycken, men man 
kan lätt halvera eller dubbla 
mängden.

Tofvehultare
100 g smält smör eller margarin
50 g jäst
1 dl ljummet vatten
4 dl gräddfil
2 tsk salt
2 tsk socker
4 ägg
4 dl dinkelmjöl
Ca 1 liter vetemjöl
Extra ägg till pensling
Valfri fyllning till exempel ost/skinka,  
salami/brie, fetaost/soltorkade tomater

Rör ut jästen i det ljumna vattnet, tillsätt 
salt, socker, gräddfil, äggen och det smäl-
ta smöret/margarinet.

Fortsätt med dinkelmjölet (det går även 
bra med vetemjöl eller varför inte något 
grövre mjöl?). Tillsätt vetemjölet lite 
i taget tills degen är smidig och inte 
klibbar. Används assistent, var försiktig 
så att degen inte blir för hård (tillsätt i 
så fall mer vätska, lite i taget). Strö över 

att slänga strumporna och kavla upp 
skjortärmarna. Men det har varit en hård 
väg dit. Huvudbyggnaden är ett gammalt 
stenhus på tolv gånger 25 meter, två plan 
med en då oinredd vind. Första vintern 
svettades eller frös de om vartannat, pan-
nan värmde bara upp halva huset.

Peter jobbade med försäkringar och 
försäljning, för att de skulle ha en fast in-
komst och Lena gick en starta-eget-kurs 
med sikte på att öppna kafé.

– Hur svårt kan det va? tänkte jag och 
såg mig själv med mjöl på näsan och 
rosor på kinden.

I stället fick hon djupdyka i debet  
och kredit. Det var en blygsam budget  
på 25 000, möbler och köksgrejer köptes 
in på loppmarknad.

– Vi hade ingen a-kassa eller star-
ta-eget-bidrag, utan började minimalt 
med en vanlig diskmaskin och köksugn.

Enkelhet har varit ledordet och verk-
samheten har utvecklats sakta efter 
gästernas önskemål. Lena har stått för 
den dagliga ruljangsen och Peter för 
de större projekten. I dag tar de emot 
konferenssällskap och sommargäster. De 
har trubaduraftnar, kanoter och kräftfis-
ke. Och genom flera bak- och kokböcker 
har de spridit Tofvehultsandan utanför 
Smålands gränser.

– Barnens egen bakbok fick också  
pris som Sveriges bästa familje- och 
barnkokbok.

Lena bakar efter säsongens råvaror 
och köper bär, frukter och grönsaker från 
grannarna. Under högsäsong kommer 
mellan 300 och 800 gäster varje dag. 
Arbetsdagen börjar klockan 04 med bak-
ning fram till 12, då börjar passet i kaféet, 
som även blivit största arbetsgivaren för 
ungdomar i trakten.

Och hur svårt var det då?
– Det var ett hästjobb! Jag minns när 
jag hade min 9-månaders bebis bakom 
disken och fick gå undan och amma, och 
sedan ta hand om en 5-åring och 3-åring 
samtidigt. När hösten kom, satt jag och 
grät till Bolibompa. Sommaren efter hade 
vi barnflicka.

– Men det har varit så roligt och 
speciellt! En gång när det blev kaos, så 
grep några gäster in och sa att ”Vi sköter 
kassan, gå du till dina barn.” 

Fotomodell fann drömjobbet i Västervik
Som modell fick Lena Göransson se i stort sett hela världen. Men drömjobbet fann hon  
utanför Västervik. Med svett och tårar har hon och maken Peter byggt upp kafé Tofvehult. 
– Det har varit tufft, men det är en dröm som gått i uppfyllelse, säger Lena.

Att driva företag kan vara övermäktigt 
men jag brukar säga ”Hur äter man 
en elefant?” – en liten bit i taget. Man 
får lösa problemen efter hand som 
de kommer, i stället för att ha ångest 
innan.

Väx med drömmen! Man måste 
inte låna en miljon och vakna med oro 
varje morgon.

Jag skulle aldrig avråda någon. Våga 
följa dina drömmar. Våga gå in genom 
spännande dörrar som öppnas. För-
ändra planerna efterhand. Drömmen 
är inte statisk. Allt förändras, det är  
det enda vi kan vara säkra på.

Den välkända Tofvehultaren, en giffel med inbakad skinka och ost eller 
salami och brie, var lösningen för att komma runt det faktum att hon inte 
fick hantera pengar och kök samtidigt och dessutom saknade kyldiskar. Baka din egen 

Tofvehultare!Ett förenklat regelverk hade gjort livet lite 
lättare. Som företagare är du skyldig att 
veta vad du inte vet att du borde veta! 

– Det skulle finnas någon slags  
manual, lots hos kommunen. Vad behö-
ver man till exempel veta för att få bygga 
en stuga? Hur skriver man ett avtal med 
hantverkare? 

Var det värt allt slit?
– Det är underbart att få leva ett liv i den 
rofyllda småländska naturen och samti-
digt få det sociala genom alla underbara 
gäster. Detta i kombination med spän-
nande utmaningar, gör att arbetet blir  
till ett nöje, säger Peter och Lena.

Marlene W Antonson

• Nio av tio jobb skapas i småföretagen, 
därför måste vi fortsätta förenkla för 
dem. 

• Minska kostnader och hinder för att 
anställa ny personal. Minska företa-
gens sjuklönekostnader.

• Nej till höjda arbetsgivaravgifter för 
unga, höjd restaurangmoms och höjd 
skatt på arbete.

• Säkra stabil tillgång till energi.

• Värna RUT- och ROT-avdragen.

• Främja familjeföretagande genom  
att förenkla skattereglerna för  
fåmansbolag.

• Öka den längsta tillåtna prov-
anställningstiden från sex till tolv 
månader. Det minskar arbetsgivar-
nas risker och underlättar anställ-
ning av långtidssjukskrivna. 

Lena om att driva företag:

lite mjöl och låt jäsa under bakduk, ju 
längre desto bättre. Jag låter degen jäsa 
2–3 timmar.

Sätt ugnen på 2250 (2000 vid varmlufts-
ugn). Knåda degen smidig, dela i sex lika 
stora delar. Knåda varje del rund, kavla ut 
en rundel stor som en mattallrik, den får 
bara inte bli alltför tunn, då blir den svår 
att rulla. Dela rundeln i fyra delar med 
ett kryss rätt över. Nu har vi fyra blivande 
gifflar och det är dags att fylla dem!

Lägg fyllningen på giffeln och rulla uti-
från kanten och in ett halvt varv, vik in 
ytterkanterna så att osten inte rinner ut 
när den smälter i ugnen! Fortsätt rulla 
tills giffeln är helt sluten.

Lägg på bakpappersklädd plåt. Låt jäsa 
ytterligare en 30 minuter, grädda sedan 
12–15 minuter mitt i ugnen.
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Kristdemokraternas  politik för fler jobb:
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Birger Thureson har till och med skrivit 
en bok med titeln ”Passionärerna” (Libris). 
Där intervjuar han en rad kända pensio-
närer som visar att det finns ett liv också 
efter pensionen, ett liv som kan vara ett 
passionerat liv.

Birger Thureson, fil kand och teologie 
mag, bor i Sollentuna norr om Stockholm 
med sin hustru. Han är journalist och 
författare, har skrivit över 20 böcker.

– Från det jag var 27 har jag levt på 
mitt skrivande.

Han har varit chefredaktör och ansva-
rig utgivare på Norran, opinionsredaktör 
på Dagen, ledarskribent på Västerbot-
tens-Kuriren, pastor i Närke och mycket 
annat.

Han säger flera gånger att Sverige är 
ett bra land att vara pensionär i, men är 
bekymrad över åldersdiskrimineringen:

– Ja, redan efter 40 kan det vara svårt 
att hitta ett nytt jobb, till exempel. Och 

– Det är väldigt glädjande 
att vår politik har gett re-
sultat. Svensk äldreomsorg 
med fokus på värdighet, 
kvalitet och självbestäm-

mande lyfts numera ofta fram som ett 
föredöme för andra länder.

Men varför får en del äldre ändå inte den  
omsorg de har rätt till?
– Ofta är det enskilda händelser, där ruti-
ner brustit eller uppföljning och kontroll 
inte funnits på plats. Det är djupt beklag-
ligt när det sker. Vi vill skärpa kommu-
nernas tillsyn och satsar på utbildning av 
ledare och personal inom äldre omsorgen. 

Birger Thureson, 72 år, kallar sig inte pensionär. Han kallar sig ”passionär”  
och tycker att Sverige är ett bra land att åldras i. 
– Men det är problem med åldersdiskrimineringen, många pensionärer  
känner att de inte räknas.

många känner sig undanskuffade, 
upplever att man inte räknas när 
man kommer högre upp i åldrarna.

Däremot anser Birger att vård och  
äldreomsorg fungerar mycket bra.

– Jag fick diagnosen prostatacancer 
för tio år sedan och är oerhört nöjd med 
den vård jag fick på S:t Görans sjukhus 
i Stockholm. Nu är jag frisk, har inga 
symtom.

– Min svärmor, en seg dalkulla, avled 
vid 97 års ålder. Sista åren vistades hon 
på ett äldreboende och blev mycket väl 
omhändertagen.

Birger konstaterar att pensionärer 
inga lunda är någon homogen grupp.

– En del har det jobbigt med sin hälsa, 
andra är pigga. Det gäller att se sina  
möjligheter, för de finns där på olika sätt.
– Det finns tendenser att man ser på 
pensionärer som ett kollektiv. Men ytterst 

är vi alla individer 
med olika resurser, 
olika behov. Och det 
gäller att förstå det.

Ensamheten är 
ett problem för 
många äldre. I boken ”Passionärerna” 
säger Kjerstin Dellert att hon varje dag 
ringer upp ett antal äldre som är sjuka 
och ensamma ”för att ge dem lite av min 
tid.”

– Om alla tänkte så, säger Birger, så 
avhjälper man ju lite av den där ensam-
heten. Själv har jag tur som är vid god 
hälsa. Vid 72 år tycker jag att jag har ett 
bra, intensivt och spännande liv.

Ingvar Hedlund

Pensionär  
med passion

• Stärk rätten till äldreboende. Det 
ska finnas plats när man behöver. 

• Alla kommuner ska erbjuda val-
frihet inom äldreomsorgen och 
ha möjlighet att erbjuda äldreom-
sorg utan biståndsbedömning. 

• Ge mer resurser till maten inom 
äldreomsorgen. 

• Inför en skyldighet för personal 
inom äldreomsorgen, att anmäla 
våld i nära relationer.

! Sedan 2006 har regeringen satsat 
16 miljarder kronor extra för 
ökad kvalitet inom vård och  
omsorg om äldre.

Äldreboende och bra mat är fokus för äldreministern
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Hur känns det att komma in  
i Europaparlamentet?
– Det känns mycket bra. Ett starkt 
och tydligt mandat från väljarna och 
Kristdemokraternas medlemmar ger 
ett bra utgångsläge.

Vad är det första och absolut viktigaste 
att EU tar tag i? 
– Arbetslösheten ställer krav på 
fortsatta reformer och bättre villkor 
för företagen. Klimatfrågan kräver 
djärva beslut och ökat internationellt 
samarbete och sist men inte minst 
måste vi möta främlingsfientlighet, 
protektionism och populism. Nu är 
kristdemokratins värderingar viktiga-
re än någonsin.

Flyttar du till Bryssel nu?
– Jag börjar med att pendla, men läng-
re fram hoppas min fru och jag att vi 
kan bo i Bryssel. Vi har haft förmånen 
att bo utomlands tidigare och jag såg 
i en tidning att Bryssel kallas Europas 
mathuvudstad, det bådar gott.

Vilka frågor tycker du bör upp  
på agendan i hösten val?
– Frågan om vilka värderingar och 
vilken etik som ska ligga till grund för 
samhällsutvecklingen. Ska vi bygga 
samhället på egennytta, stängda grän-
ser och populism eller på solidaritet, 
socialt ansvarstagande och personlig 
frihet – här går en skiljelinje i svensk 
politik. Oavsett om det handlar om 
vården, skolan, jobben eller flykting-
politiken är det människovärdet som 
måste vara utgångspunkten.

Om du fortfarande var journa-
list, vilka frågor skulle du ställa 
till politikerna i höstens val?
– Jag skulle söka svar på  
frågan vem som klarar att  
regera Sverige. Väljarna måste 
få svar på frågan vilka partier 
som kommer att ingå i en 
eventuell vänsterregering 
och hur den gemensamma 
politiken kommer att ser ut.

Johanna Jämstorp

        frågor till  
Lars Adaktusson 

Kristdemokraternas nya  
representant  

i EU-parlamentet
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Hur kom du i kontakt med politiken och Kristdemokraterna?1

Varför är du kristdemokrat?2

1. För drygt fem år 
sedan träffade jag 

både Göran Hägglund och 
Maria Larsson på kort tid, 
och båda sa till mig att jag 
är kristdemokrat. Jag läste 
Kristdemokraternas prin-
cipprogram och insåg att 

detta var det jag hade föreläst om i tio år.

2. Kristdemokratin står för att alla människor 
är unika och har ett lika och okränkbart vär-
de. Ingen människa är perfekt, utan alla behö-
ver stöd och hjälp i olika lägen, och vi behöver 
gemenskaper för att växa och bli starkare. 
David Lega, 40 år, Kommunalråd i Göteborg, 
2:e vice partiordförande:

1. Det var först på 
gymnasiet i Timrå, 

där några lokala kristdemo-
krater hade ett bokbord med 
information. När jag sedan 
studerade i Umeå kom jag i 
kontakt med ungdomsför-
bundet. Jag hade sedan länge 

ett intresse för biståndsfrågor och en tjej i min 
klass fångade upp mig och frågade om jag 
ville hänga med på ett möte.

2. För mig var det biståndsfrågorna och den 
gränslösa solidariteten som gjorde att jag 
valde Kristdemokraterna. Vårt politiska arbete 
som fokuserar på att stötta de allra svagaste 
här hemma i Sverige och i världen, är fortfa-
rande ett av de starkaste skälen till varför jag 
är kristdemokrat.
Soledad Henriques, 29 år. Arbetsförmedlare,  
Örnsköldsvik:

1. Mitt första minne 
av politiken är när 

jag var knappt tio år och 
pappa satt i fullmäktige för 
Kristdemokraterna. Jag var 
med och spikade och satte 
upp valtavlor, stoppade i 
valsedlar i kuvert och sådant. 

Under högstadietiden kollade jag på de andra 
politiska programmen, men bestämde mig för 
att satsa på KDU.

2. Partiet delar de värderingar jag har, inte 
minst förvaltarskapstanken. För mig har den 
varit drivkraften för att engagera mig i miljö- 
och hållbarhetsfrågor och visa att Kristdemo-
kraterna bryr sig. Som ordförande i Sveriges 
ekokommuner har jag bland annat drivit på 
för effektivare energianvändning, växling från 
fossila bränslen till storsatsning på förnyelse-
bar energi för minskad klimatpåverkan.
Lars Thunberg, 53 år, Kommunalråd,  
Helsingborg

1. Mitt intresse och 
engagemang för 

samhällsfrågor väcktes 
under gymnasietiden och i 
samband med ett skolbesök 
av KDU blev jag medlem.
2. För Kristdemokratins 
kristna människosyn och 

värdegrund som innebär att varje människa 
har ett unikt och okränkbart värde. Vi värnar 
om och stödjer de naturliga gemenskaperna 
och det civila samhällets aktörer. Kristdemo-
krati betyder solidaritet med de svaga och 
förtryckta.
Yusuf Aydin, 32 år, Riskcontroller, Norsborg

Foto: Lennart Molin

Detta blir ofta stort i media, men merpar-
ten av omsorgen håller mycket god kvali-
tet och flertalet äldre och deras anhöriga 
är mycket nöjda med omsorgen och de 
har även blivit allt nöjdare de senaste åren.

Trots bra betyg måste det finnas saker 
du vill förändra?
– Absolut! Vi vill stärka äldres själv-
bestämmande, bland annat genom att 
förenkla biståndsbedömningen för 
hemtjänsten. Kristdemokraterna vill också 
stärka rätten till äldreboende för de äldsta 
och göra en satsning på mat och måltider. 
Det måste finnas alternativ till matlådor 
som äts i ensamhet.

Sverige har utsetts till världens bästa land att åldras i! Även brukarundersökningarna 
visar att de äldre är nöjda med omsorgen. Äldreminister Maria Larsson är glad.

Varför KD?

Kristdemokraternas politik för en  
trygg äldreomsorg:



Ja, jag vill bli medlem i Kristdemokraterna!
NAMN

ADRESS

POSTNUMMER och ORT

TELEFON

E-POST

Skicka talongen 
portofritt till: 

PERSONNUMMER (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)*

Läs mer om vår politik på www.kristdemokraterna.se  •  Kontakta oss på info@kristdemokraterna.se eller 08-723 25 00

* I enlighet med PuL (personupp-
giftslagen) vill vi lämna följande 
information: Vi kommer att data-
registrera dina uppgifter (10 § PuL). 
Vi använder inte personnummer som 
medlemsnummer, utan bara för att 
säkert kunna identifiera en person 
(22 § PuL). Uppgifterna kommer ej 
att lämnas ut till utomstående per-
soner/organisationer och kommer 
bara att användas för partianknuten 
verksamhet (17 § PuL). För mer infor-
mation: ring 08-723 25 55 eller maila 
till helpdesk@kristdemokraterna.se.

FRISVAR

Kristdemokraterna

Kundnr 20272602

110 02 Stockholm

Ko
ns

tr
uk

tio
n,

 te
xt

 &
 b

ild
: L

ar
s F

rid
es

tig

Skicka ett vykort med de markerade meningarna. Bland de rätta  
svaren dras tre vinnare som får varsin kokbok från Tofvehult. 
Skicka svaret till Kristdemokraterna, Box 2373, 10318 Stockholm 
senast den 14 september 2014. Märk vykortet ”Sommarkrysset”.

Följ oss på sociala medier
SMS:a KD 50 eller KD 100 till 72672  

och skänk 50 respektive 100 kronor.  
Operatörsavgift tillkommer.

Ge en gåva och hjälp oss vinna valet!  

Vinn kokböcker från Tofvehult! (Läs mer på sidan 12–13)

GÖRAN HÄGGLUND 
Partiledare


