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HELA SVERIGE SKA FUNGERA

Vi har förlorat delar av vår trygghet till 
skjutningar, gängkriminalitet och
kravaller. Det trygga Sverige är numera
i Europatoppen när det gäller döds-
skjutningar.

Och till på köpet har det blivit alldeles
för dyrt att vara svensk. Skyhöga priser
på el och drivmedel beror till stor del
på regeringens beslut. Krisen för jord-
bruket driver upp priset på mat.

Det behöver inte vara så här. Utveck-
lingen är inte förutbestämd utan följden 
av politiska beslut. Med politiska beslut 
kan vi vända utvecklingen. För detta
krävs en ny regering.

Tillgången till välfärden har blivit sämre, med
rekordlånga vårdköer flera år i rad.

VI ÄR REDO
Ditt stöd behövs för förändring

Vårt land har tyvärr utvecklats till det sämre.
Det händer saker som tidigare kändes otänkbara. 
Visst är Sverige bra att leva i, men många människor 
känner inte igen sig – utvecklingen går åt fel håll.

HELA KOMMUNEN
SKA FUNGERA

DEN 11
SEPTEMBER
BESTÄMMER DU.
RÖSTA KD!
Tillsammans med övriga partier i 
Allians för Värnamo kommun (C, M 
och L) är vi REDO att fortsätta 
Värnamos framgångsrika utveckling. 
Lägg din röst på Kristdemokraterna 
om du brinner för samma frågor som 
vi.

Läs mer på vår webbplats:
varnamo.kristdemokraterna.se

VÄRNAMO



Att stödja vår gräsrotsrörelse 
för att Sverige ska bli ett bättre 

land att leva i kan bli något av 
det viktigaste du gör. Det är så 
mycket som måste förändras 

till det bättre i Sverige.
Så mycket bra som måste 

förvaltas.

Gå med i KD!

BLI
MEDLEM

SCANNA MED
DIN MOBIL

kd.nu/blimedlem

Tillsammans gör vi det bättre
Ensam är inte stark. Det är när vi gör 
saker tillsammans som det blir bättre. Vi 
är övertygade om att goda relationer är 
grunden för ett gott samhälle. De ger oss 
personlig glädje och förståelse, de skapar 
trygghet, de påverkar effektiviteten i 
ekonomin och de bidrar till solidaritet och 
samhällsgemenskap. Därför är 
TILLSAMMANS Kristdemokraternas 
ledord i Värnamo kommun.

MED HJÄRTA FÖR 
VÄRNAMO

Familjen är grunden i samhället och ska 
därför ges stöd för att kunna fungera så 
bra som möjligt. Att familjer ser olika ut 
och har olika behov ska respekteras.

När människor möts för att lösa 
gemensamma uppgifter formas 
civilsamhället, där FÖRENINGSLIVET är 
en stor del. I föreningen får vi ta ansvar 
och fostras i demokrati. Därför är det 
kommunens uppgift att stödja och skapa 
goda förutsättningar för föreningar och 
andra nära gemenskaper.

Ett konkurrenskraftigt och differentierat 
näringsliv är en förutsättning för det goda 
samhället och en god välfärd. Vi vill 
förbättra attityderna till FÖRETAGANDE 
och skapa förståelse för företagens 
situation och behov.

Tillsammans med dig och med stöd av din 
röst den 11 september är vi REDO att 
fortsätta leda Värnamo kommun…
…barnvänligt.
…äldrevänligt.
…företagarvänligt.

Värnamo kommun är en central del av 
Hjärtlandet – den svenska landsbygden med dess 
små och medelstora städer. Våra hjärtan brinner 
för att hela Värnamo kommun ska fungera!
REDO att fortsätta leda Värnamo

mer stödresurser till skolans lägre 
stadier, så att alla barn får möjlighet 
att sluta skolan med godkända 
betyg.

barngruppernas storlek i förskolan 
ska minska.

kommunens förvaltningar ska 
samverka utifrån barnets bästa så 
att hjälp och stöd kan komma till 
familjerna i tid.

det ska vara lätt att starta och driva 
företag - inga onödiga regler och 
andra hinder.

entreprenörskap ska vara möjligt 
både i grund- och gymnasieskolan.

kommun och polis ska samarbeta 
för att trycka tillbaka 
vardagsbrottsligheten, som alltför 
ofta drabbar företagare.

REDO ATT TILLSAMMANS 
MED DIG KÄMPA FÖR:

"Mina hjärtefrågor är 
Familj, Företagande och 
Föreningsliv."
Camilla Rinaldo Miller, vår 
kandidat till ordförande i 
kommunstyrelsen. (Foto: 
Rickard L Eriksson)

Några av våra kandidater i 
kommunvalet. (Gruppfoton: 
Fotograf Magdalena)

BRINNER DU
FÖR SAMMA FRÅGOR

SOM VI?

Det är de små nära 
gemenskaperna som är 

grunden för det goda 
samhället.

REDO att fortsätta kämpa för Hjärtlandet – 
hela Värnamo kommun ska fungera
Våra hjärtan brinner för att alla 
människor, oavsett bostadsort, ska kunna 
få del av samhällets grundläggande sociala 
rättigheter och ha rimliga förutsättningar 
att försörja sig och utveckla sin bygd. Hela 
Värnamo kommun ska leva!

Det startar med små nära gemenskaper. 
Den mest grundläggande gemenskapen är 
FAMILJEN, där människor möts över 
generationsgränserna i kärlek och tillit. 


