
…BARNVÄNLIGT. 
Mer resurser till 

barn i lägre ålder. Min-
ska förskolegruppernas 
storlek. Samverka för 
barnets bästa.

…ÄLDRE-
VÄNLIGT. 

Samhället behöver 
utformas mer utifrån 
äldre personers behov 
och förutsättningar.

…FÖRETAGAR-
VÄNLIGT. 

Det ska vara lätt att 
starta och driva företag. 
Tryck tillbaka vardags-
brottsligheten.

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

1. Ebba Busch, UPPS
ALA

2. Acko Ankarberg Joh
ansson, HUSKVARNA

3. Andreas Carlson, S
OLNA

4. Camilla Rinaldo Miller, BREDARYD

5. Mikael Bäckström, VIREDA

6. Jakob Forssmed, SOLLENTUNA

7. Liza-Maria Norlin, SUNDSVA
LL

8. Peter Kullgren, KAR
LSTAD

9. Nike Örbrink, STOC
KHOLM

10. Yusuf Aydin, NOR
SBORG

11. Camilla Brodin, TÄBY

12. Hans Eklind, ÖRE
BRO

13. Magnus Oscarsson, ÖD
ESHÖG

14. Irene Oskarsson, A
NEBY

15. Olof Klemets, BREDARYD

16. Emma Ewaldsson, SKILLIN
GARYD

17. Isaac Ferguson, G
ISLAVED

18. Benjamin Petersson, VRIGST
AD

19. Laila Norss, NÄSS
JÖ

20. Thomas Ehn, TRANÅS

21. Per Högberg, MULLSJÖ

22. Liisa Sveningsson
, ÅSENHÖGA

23. Hans Svensson, V
ETLANDA

... forts.

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du 

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller 

någon annan kandidat än dem som står nedan.

1. Mia Frisk, TENHULT

2. Arnold Carlzon, SV
ENSBYGD

3. Emma Ewaldsson, SKILLIN
GARYD

4. Håkan Johansson, 
VÄRNAMO

5. Liisa Sveningsson, 
ÅSENHÖGA

6. Jan Eric Victor, HO
K

7. Jenny Larsen, SKIL
LINGARYD

8. Jakob Wendefors, GNOSJÖ

9. Isaac Yaw Ferguso
n, GISLAVED

10. Pia Skogsberg, HE
STRA

11. Olof Klemets, BREDARYD

12. Klas Nilsson, SKIL
LINGARYD

13. Stig Claesson, VÄ
RNAMO

14. Samuel Davidsson, HILLE
RSTORP

15. Margareta Lindahl, VÄR
NAMO

16. Christer Fjordevik,
 VÄRNAMO

17. Sofia Svensson, G
NOSJÖ

18. Emanuel Larsson, GISLA
VED

19. Thomas Axelsson, VAGGER
YD

20. Karin Hultberg, HA
BO

21. Maritha Bengtsson, SKI
LLINGARYD

22. Lennart Kastberg,
 GISLAVED

23. Camilla Rinaldo Miller, BREDARYD

forts...

Ansvaret för sjukvården ska flyttas från 
21 regioner till staten. Det är orimligt att 
ditt postnummer ska avgöra vilken vård 
du får. Äldre ska ha tillgång till god vård 
och omsorg och ha inflytande över sin 
vardag. Ökad gemenskap och stärkt 
ekonomi bland äldre ska prioriteras.

Sverige har blivit ett av EU:s farligaste 
länder när det gäller våldsbrott och 
gängkriminalitet. Så kan vi inte ha det. 
Vi behöver vända den här utvecklingen 
och säkerställa att alla är trygga oavsett 
var man bor i landet. Mer resurser och 
bättre verktyg till polis & rättsväsendet.

Acko Ankarberg Johansson
och Andreas Carlson, 
riksdagsledamöter från Jönköpings län

Arnold Carlzon, Mia Frisk 
och Monica Samuelsson, 
regionkandidater i Jönköpings län

Stig Claesson, Margareta Lindahl, Camilla 
Rinaldo Miller, Håkan Johansson
och Marianne Olsson,
kandidater till kommunfullmäktige

(Foto: Fotograf Magdalena)

REDO ATT BYTA REGERING REDO ATT FORTSÄTTA LEDA REGIONEN

REDO ATT LEDA VÄRNAMO KOMMUN…
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Du hittar oss på Facebook:
Kristdemokraterna Jönköpings län

KONTAKTA OSS
Du hittar oss på Facebook: 
Kristdemokraterna Jönköpings län

KONTAKTA OSS

Mer information finner du på vår webb: 
varnamo.kristdemokraterna.se

KONTAKTA OSS
EBBA BUSCH
Kristdemokraterna 

HELA SVERIGE SKA FUNGERA
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. 

VI ÄR REDO
Ditt stöd behövs för förändring

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

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.

Vår hälso- och 
sjukvård är i 

Kollektivtrafiken 
ska nå fler. Det 

Vårt län behöver 
fler jobb och fler 

topp, men det finns 
fortfarande brister. 
Telefonköerna till 1177 
måste kapas och köerna 
till BUP ska kortas.

ska vara möjligt att bo i 
hela länet. ”Bus-on-
demand” ska bli ett 
komplement till de 
större pendlingsstråken.

företag. Vi ska skapa 
förutsättningar för inno-
vation, utveckling och 
generationsväxling. Det 
ger fler arbetstillfällen.

VÅRA KANDIDATER
- Camilla Rinaldo Miller, Frisör,
   BREDARYD
- Håkan Johansson, Studie- och 
   yrkesvägledare, VÄRNAMO
- Marianne Olsson, Lärare, BREDARYD
- Stig Claesson, Företagare, NÖBBELE
- Margareta Lindahl, Distriktssköterska, 
   VÄRNAMO


