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Hösten 2019 – viktiga datum 

1-3 november: KDUs Riksmöte i Jönköping 
Distriktets KDU’are står som värd för ungdomsförbundets 
högst beslutande organ. 
8–10 november: Riksting i Umeå 
22 ombud från distriktet finns på plats i Umeå för att fatta 
beslut om partiets inriktning i många frågor samt rösta fram 
partistyrelse 
23 november:  Höstkonvent i Värnamo 
Heldag med utbildning (fm) och stämmoförhandlingar (em) 
 

Fokus på  
skolpolitik 
   

Lite förvånande,  
för en del, seglade  
KD i maj upp som 
det största borger- 
liga partiet i skol- 
frågan (enligt 
Dagens Samhälle). 
I denna undersökning landade KD på 14% när 
väljarna fick svara på frågan: Vilket parti tycker 
du har bäst politik för skola och barnomsorg? 
Partiet har en bra skolpolitik, men den har dess-
värre, under Alliansåren, hamnat i skymundan 
eftersom Liberalerna mutat in detta område.  
Nu när skolorna kört igång efter sommarlovet 
passar vi på att förmedla vår skolpolitik genom 
en speciell skolkampanj. 
Haka på och dela KDs skolpolitik; bl.a. på Face-
book och andra sociala medier. Eller dela flyg-
blad om ni har sådana i partiavdelningen. I en 
tid som denna, då valfriheten hotas, behövs vår 
skolpolitik mer än någonsin.                         

 

Opinionsläget ser bra ut 

   
 

Ny på jobbet: Robert Wahlström 
 
I dagarna börjar Robert  
Wahlström, från Ödes- 
hög, sin tjänst som  
regionombudsman för  
region Sydost, d.v.s.  
Jönköpings, Östergöt- 
lands och Kalmar län, 
inklusive Öland, samt  
Gotland. 
Roberts arbetsuppgift handlar bl.a. om att bistå 
distriktsledningar, tjänstemän och andra med 
ledande partifunktioner i region Sydost samt ha 
ansvar för att utbildningar och kampanjaktivi- 
teter genomförs. 
Vi hälsar Robert välkommen & lycka till i sin roll 
som regionombudsman! 
 

 
Pia Steensland, partiets talesperson i funktionshinder-
frågor kämpar vidare och pressar regeringen i LSS-frågan. 

 

Gör självmordshets straffbart! 
Distriktets riksdagsledamot, Andreas Carlson 
uttalar sig i Ekot (190902): 
”Det är häpnadsväckande att det inte redan är 
kriminellt, att man kan sitta och hetsa männi-
skor att ta sina liv, på olika nätforum till exem-
pel. Det här är en angelägen fråga att se till att 
det blir straffbart. Det är en också av de första 
motioner jag själv lade i riksdagen för tio år 
sedan, säger Andreas Carlson, Kristdemokrater-
nas rättspolitiske talesperson och vice 
ordförande i justitieutskottet.” 
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CRASH COURSE I KRISTDEMOKRATI 
 

 

Kristdemokratiskt Forum om de idéer som är grunden för 
Kristdemokraternas politik – kristdemokratin. 

NÄR? Måndagen den 21 oktober klockan 18. 

VAR? Exposkolan, som ligger i Östboskolan, som ligger på Expovägen, 
som ligger i Värnamo. 

VEM? Riksdagsledamoten Michael Anefur från Kristianstad. 

FÖR?  Dig som är ny i partiet 

  Dig som är ny i ett politiskt uppdrag 

  Dig som vill fräscha upp dina ideologiska kunskaper 

  Dig som vill träffa en kunnig och intressant riksdagsledamot 

  Dig som vill hänga med andra kristdemokrater en stund 

  Dig som vill se Värnamos nyaste och fräschaste skola 

  Alla som kan och vill helt enkelt… 

FIKA? Japp! Vi bjuder.   

Varmt välkomna! 

GUIDAD VISNING AV VÄRNAMOS FRÄSCHASTE GRUNDSKOLA 
Följ med Exposkolans rektor Anna Skärin på en guidad tur i Värnamos nyaste skola och se hur en 
gammal skolbyggnad kan byggas om för att passa till modern undervisning. 
Varmt välkommen till Exposkolans huvudingång klockan 17.30! 

HÖSTKONVENT I VÄRNAMO 
Lördagen den 23 november håller partidistriktet i 
Jönköpings län höstkonvent i Gummifabriken, 
Värnamo. På förmiddagen är det seminarier med: 

 f.d. bostadsminister Stefan Attefall och 
 riksdagsledamöterna Acko Ankarberg och 

Pia Steensland. 

Alla partimedlemmar är välkomna att delta i dessa. 
På eftermiddagen är det stämmoförhandlingar. Se 
särskild inbjudan från partidistriktet senare i höst. 

Eftersom vi i partiavdelningen i Värnamo kommun 
står värd för konventet är det viktigt att vi hjälper 
till med en del praktiska bestyr. Anmäl ditt intresse 
till vår ordförande Gunnar Crona (070-322 80 12). 

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN 
21 oktober Kristdemokratiskt Forum 
8–10/11 Riksting i Umeå 
23 november Höstkonvent i Gummifabriken 
7 december Glöggkampanj i Värnamo 
 
 

Styrelsemöten: 2/10, 2/12. 
Gruppmöten: 9/9, 14/10, 11/11, 2/12. 
Kommunfullmäktige: 26/9, 31/10, 28/11, 12/12. 
 

  KDVarnamo 

Michael Anefur (KD), riksdagsleda-
mot från Kristianstad, Ledamot i 
Socialutskottet, Suppleant i Civil-
utskottet och Kulturutskottet. 


