
Tillsammans för en växande

Värnamo kommun

Vi i Alliansen – Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Liberalerna – vill att invånarna och jobben ska bli fler. När fler lever och 
verkar i vår kommun växer också ekonomin och resurserna till vårt 
gemensamma. Våra barn och ungdomar får en bra skola. Sjukvården 
finns där när den behövs. Omsorgen om våra äldre fungerar bra och är 
av god kvalitet. Det är så det hänger ihop.  
 
Värnamo står starkt i Sverige. Vi satsar på mer kunskap i skolan, kvalitet 
inom sjukvården, nya tomter och bostäder, hållbart klimat, ett rikt kultur- 
och fritidsliv, företagande, funktionshinder- och äldreomsorg och på att 
hela Värnamo kommun ska leva!  
 
Vi vill fortsätta göra Värnamo kommun ännu bättre. Genom vår politik 
stärker vi grunden för en rättvis kommun som håller ihop. 
 



Tillsammans för en växande

Värnamo kommun

Vårt Värnamo börjar med människan. Vi tror på alla människors inneboende kraft och vilja 
att ta ansvar. Vår utgångspunkt är att alla människor är olika men att alla människor har 
samma värde. 
 
Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Full sysselsättning är vårt mål. Det 
är därför vi alltid sätter jobben främst. Vi vill att fler människor ska kunna stå på egna ben 
och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Alla ska ha samma möjligheter att 
växa och utvecklas. Det är också via jobb och allas gemensamma insatser som vi kan 
uppfylla våra ambitioner. 
 
Exempel på saker Alliansen gemensamt har genomfört under mandatperioden:   
 

Nytt kraftvärmeverket som 
producerar el och värme med 
100% biobränsle

Fjärrvärme i Bredaryd, 
Forsheda, Bor o Lanna

Nytt reningsverk

Elbussar i Värnamo stad Sveriges bästa  bidrag och 
investeringsstöd till 
föreningslivet

Konstgräsplaner i 
Rydaholm och Forsheda

Ny träningslokal till 
Brukshundsklubben i 
Värnamo

Gummifabriken! - bibliotek, 
biograf, möteslokaler och 
auditorium är färdigställd

Ny ridbana på Sörsjö 
Skatepark i Åbroparken 
Slalombacke i Värnamo

Byggklara tomter i alla 
kommunens tätorter.

Fiberutbyggnad i hela 
kommunen. 89% av alla 
hushåll har idag fiber.

Hälsocenter

Landsbygdsdialoger för 
närmre samarbete mellan 
politik och invånare 

Planerad höghastighets- 
station

Campus med över 400 
elever 

Båtramp i Ohs. Isrink i 
Gällaryd, Boulebana och 
grillplats Fryele 

Påbörjat arbetet med 
renoveringar & nybyggnationer 
av skolor och förkolor

Trygghetsboende i Bor 


