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Ny ombudsman 
 

Jag heter Anton Axelsson och  
sedan mars jobbar jag på  
distriktskansliet. Jag bor i Forse- 
rum i Nässjö kommun. Utöver  
mina politiska uppdrag i Nässjö 
kommun är jag också ord- 
förande för KDU i länet.  
 

Min tjänst på kansliet ligger på  
50 % och övriga tiden jobbar jag som föreläsare åt 
Ekonomifakta & Svenskt Näringsliv. På den fritid som 
blir över så engagerar jag mig som tonårsledare i 
min församling och följer HV71! 
 

                                             

 

Fortsatt uppåt i opinionen

EP-valrörelse på gång!!! 
 

Så är det dags för valrörelse igen. Den 26 maj är det 
val till Europaparlamentet. Idag har vi som parti ett 
mandat i parlamentet, men vi hoppas på fler. I dags-
läget ser du ut som att vi kan få två mandat och 
därmed skicka både Sara Skyttedal och David Lega 
till Bryssel. Gör vi en riktigt bra valrörelse kan vi 
knipa ytterligare en plats. Nu kör vi!  

 

”Vi känner kristdemokratins gränser – 
och kommer aldrig någonsin att 
överträda dem.”   (Ebba Busch Thor 190329)                              
 
Den 21 mars publicerade vår partiledare en text på 
sitt Facebook-konto där hon delgav partistyrelsens 
parlamentariska förhållningssätt i riksdagen. 

”Det exakta beslut som vår partistyrelse har fattat 
utgår från att vi: 

✔ i alla lägen står upp för kristdemokratiska 
värderingar och söker stöd för våra politiska förslag 
✔ har ett nära samarbete med Moderaterna. 
✔ önskar – när så är möjligt – återskapa ett nära 
samarbete även med Centerpartiet och Liberalerna 
samt att åter bilda regering med dessa tre partier 
✔ kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att 
nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns 
förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi 
står för.” 
 

Det är viktigt att tydliggöra att det är VÅR politik och 
VÅRA värderingar som står i centrum i detta. Det är 
vår uppgift att försöka få igenom så mycket KD-politik 
som möjligt – det är bra för Sverige och våra väljare 
förväntar sig det. Vår ingång är att vi, som krist-
demokrater, aldrig kommer schackra med våra 
principer då vi är ett tryggt och tydligt parti, som 
känner kristdemokratins gränser – och aldrig någonsin 
kommer att överträda dem.  
 

 

Nytt vid årsmötet 
 
Vid partidistriktsårsmötet i Jönköping, den 16 mars, 
omvaldes Camilla Rinaldo Miller, Värnamo, till 
ordförande. Till ny vice ordförande valdes Hans 
Svensson, Vetlanda.  
Mattias Ingeson (Eksjö), Hans Jarstig (Habo) och 
Laila Norss (Nässjö) lämnade partidistriktsstyrelsen 
och ersattes av Per Högberg (Mullsjö) Karin 
Petersson (Tranås) samt Bengt Swerlander (Sävsjö). 
I övrigt utgörs distriktstyrelsen av samma personer 
som föregående år. 
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MAKE EU LAGOM AGAIN 
EU bildas som ett fredsprojekt av tre kristdemokratiska statsmän 
från Italien, Tyskland och Frankrike. De hade alla tre förföljts och 
upplevt krigets förödelse och den negativa påverkan det hade på 
människor. 

Det är inget någon av oss vill uppleva på nytt. För mig är därför EU 
en fortsatt avgörande och viktig gemenskap för att bevara fred 
mellan länder i Europa. Allt med det gemensamma bästa för 
ögonen. 

Det betyder inte att EU är svaret på alla frågor men det betyder att 
vi tillsammans kan lättare lösa problem än som ensam nation. 

För ett starkt EU där jobb, möjligheter och konkurrenskraft fortsatt 
stärks behövs en utveckling av den inre marknaden och att arbeta 
för ett ökat handelsutbyte. 

Jag tror att EU ska vara gränsöverskridande och ha fokus på 
övergripande gemensamma intressen. 

Gemenskapen med övriga länder i EU innebär att vi tillsammans 
blir starkare och ger större möjligheter att påverka andra länder. 

En röst på KD är en röst på ett lagom Europasamarbete, till det bättre för alla. 

* RÖSTA PÅ KRISTDEMOKRATERNA DEN 26 MAJ * 

 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
10 maj After Work med David Lega 
11 maj Make EU lagom again 
18 maj Make EU lagom again 
25 maj Make EU lagom again 
26 maj Val till Europaparlamentet 
 
 

Styrelsemöten: 29/8. 
Gruppmöten: 13/5, 3/6, 12/8. 
Kommunfullmäktige: 29/5, 19/6, 29/8. 
 

  KDVarnamo 

Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd 
Plats nr. 17 på KD:s EU-valsedel 


