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NÅGRA HÖJDPUNKTER I VALKALENDERN 

16 augusti               Ebba frågas ut i SVT 
20 augusti        Samtalskväll: Adaktusson & Carlson 

       i Vetlanda 
21 augusti         Samtalskväll: Adaktusson & Carlson 

       i Vaggeryd 
22 augusti               Förtidsröstningen börjar 
27 augusti         Pensionärsorg. debatt Huskvarna 
29 augusti         Regiondebatt i SVT Jönköping 

DU SKA KUNNA LITA PÅ 
SVERIGE! 

 
Vården, äldrefrågorna och tryggheten är 
de viktigaste frågorna i valet 2018! 
 
Kristdemokraterna går till val på att 
återupprätta välfärdslöftet.  
Vi vill ha en jämlik sjukvård med korta köer, en 
värdig äldreomsorg med fler äldreboenden och 
ett tryggt samhälle med stärkt polis. 
 
Det handlar om medmänsklighet. Att se 
människovärdet. Att den som är svag, utsatt 
eller sjuk inte ska lämnas ensam att klara sig 
själv. Att man ska kunna – och våga – känna 
tillit till att välfärden fungerar den dagen man 
behöver den. Det är just när man är som svagast 
– som välfärden ska vara som starkast.  
 
Välfärden och de goda värderingarna utmanas 
på ett sätt som inte skett förut. Då behövs 
samhällskrafter med en trygg 
värderingskompass och politiker som vågar 
prioritera. Vi kristdemokrater lovar inte allt till 
alla men vi håller det vi lovar. Du ska kunna lita 
på Sverige. 
 

Det har funnits de som försökt räkna ut oss 
förr. De har alltid haft fel. Och de kommer ha 
lika fel i år igen. 
 
Valet den 9:e september är ett värderingsval. 
Ett val om vilka värderingar vi vill ska prägla 
vårt samhälle och om vilka prioriteringar som 
är nödvändiga. Kristdemokraterna sätter 
människovärdet främst. 
 
Låt oss komma samman. Låt oss bygga vidare 
på de värderingar som gjort oss 
framgångsrika. Låt oss bestämma oss för att 
välja en ny regering. Då kan vi återupprätta 
välfärdslöftet. Så att det finns en bädd åt alla 
sjuka. En hand för alla de som behöver 
omsorg. Och en samhällsgemenskap som inte 
lämnar någon utanför 
 

29 augusti         P4 Jönköping regiondebatt 
29 augusti         Samtalskväll: Adaktusson & Carlson 

       i Mullsjö 
6 september         Adelövs marknad & TV4 debatt 

  
9 september VALDAG 
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DU SKA KUNNA LITA PÅ VÄRNAMO! 

Livet är gemenskap. Vår första och viktigaste 
gemenskap är familjen. I familjen får vi 
möjlighet att ge och möta kärlek, omtanke och 
förståelse. Vi får också möta krav och ta ansvar. 

Familjen som gemenskap svarar mot vårt 
djupaste behov – behovet att bli sedd och inte 
vara utbytbar. Trygga familjer och andra nära 
gemenskaper är därför en förutsättning för ett 
väl fungerande samhälle. 

Samhällsgemenskap bygger vi gemensamt! 

Vi kristdemokrater vill bygga ett Värnamo med: 

 Frihet att välja och att utvecklas som 
människa i gemenskapen. 

 Trygghet i vardagen och inför livets 
förändringar. 

 Tillit till äldreomsorgen, skolan och 
socialtjänsten. 

Du ska kunna lita på Värnamo! 

 

 
 

I VÄRNAMO KOMMUN VILL KRISTDEMOKRATERNA PRIORITERA 
 

 att minska storleken på grupperna i förskolan – för 
barnens bästa! 

 Äldre direkt – en tjänst i kontaktcentret dit äldre kan 
vända sig för att få vägledning och hjälp. 

 att upptäcka barn i behov av stöd tidigt – förskola, skola, 
BUP och socialtjänst ska samarbeta. 

 att plastbanta kommunen – fasa ut fossilbaserade 
plastprodukter. 

 en cykelstrategi – utveckla cykelstråken i hela kommunen. 
 mer närodlat i kommunens måltidsservice. 
 att utveckla kransorterna. 
 grönt samhällsbyggande. 
 ett fortsatt varmt näringslivsklimat. 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
 
11 augusti Familjedag med valupptakt, vid Åbron 
15 augusti Valworkshop 3 och kick-off, Café Duvan 
18 augusti Bredaryds marknad, Bredaryd 
21–26/8 Värnamodagarna 
21 augusti Besök 
22 augusti Region- och kommunpolitiska debatter 
27/8–9/9 Valstuga i Värnamo centrum 
27 oktober Marknad: Friveckolördag, Värnamo 
 
 

Styrelsemöten: 13/8, 5/9. 
Gruppmöten: 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12. 
Kommunfullmäktige: 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 12/12. 

 
Några av Kristdemokraternas kandidater i valet till Värnamo 
Kommunfullmäktige. (Foto: Studiofotograferna) 

Kristdemokratisk politik fokuserar på välfärden. 
Politik handlar om att prioritera rätt saker, att 
inte lova allt till alla. Vårt välfärdslöfte är att 
prioritera kommunens kärnverksamhet. Vi 
kommer aldrig att slösa pengar på dyra 
skrytbyggen istället för att satsa på välfärden. 

Du ska kunna lita på Värnamo! 

Välj Kristdemokraterna den 9 september! 


