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   Distriktets nomineringskommitté arbetar på 

med att ta fram de listor vi ska gå till val på 
(distriktets riksdagslista samt regionlistorna).  
I samband med vår Höststämma, den 27 
november, fattar vi beslut om hur våra valsedlar 
ska se ut. Du är en viktig kugge, så gå in på… 

 

…och förmedla vilka du vill ha med på listorna! 
Du kan även passa på att nominera personer du 
vill ha med på din lokala kommunlista. 
Nu siktar vi framåt, mot en valframgång i 
september 2022!!! 
 

 att bli en av oss som varje månad gör en 
gigantiskt viktig insats!  
Genom att avsätta en slant varje månad kan 
du vara med och fylla din partiavdelnings 
samt distriktets valkassa. Det du ger delas 
50/50 mellan distrikt och partiavdelning och 
är vi många som hakar på blir det snabbt rätt 
så mycket pengar. En 50-lapp i månaden 
(eller mer eller mindre) är så välkommet.  
Det är dags för en supervalframgång 2022, 
men kampanjande kostar pengar. 
Kontakta Anton Axelsson (ombudsman), så ger 
han dig mer information -> 
E-post: anton.axelsson@kristdemokraterna.se 
Mobil: 070-3747937 

 

Vid den digitala vårstämman, den 27/3, behandlades 24 
stycken rikstingsmotioner; samtliga skickades vidare till 
partistyrelsen för beredning inför Rikstinget i november. 

  
Acko Ankarberg Johansson fick förnyat förtroende 
som distriktsordförande. Övriga namn i distriktsstyrelsen: 
Per Högberg (Mullsjö), Monica Samuelsson (Vetlanda), 
Håkan Johansson (Värnamo), Irene Oskarsson (Aneby), 
Thomas Axelsson (Vaggeryd), Annika Karlsson (Nässjö), 
Maria Lundblom Bäckström (Aneby), Bosse Ljung (Eksjö), 
Johanna Danielsson (Sävsjö), Karin Petersson (Tranås), 
Zeljka Axelsson (Habo), Stefan Lundell (Gnosjö) samt 
Elisabeth Englund & Andreas Sturesson (Jönköping).  
De associerade förbundens representanter i distrikts-
styrelsen är: Åke Lundgren (KD Senior), Marcus Stoltz 
(KDU) och Emma Ewaldsson (KD-K) 

 

 
Ni följer säkert utvecklingen av pandemin i media och har 
då säkert noterat att vår region håller en hög vaccina-
tionstakt, så därför skickar vi med lite andra nyheter: 
 
Mia Frisk invigde nyligen Hus 37 på Höglandssjukhuset 
i Eksjö. Det är en helt ny vårdbyggnad på 29 000 
kvadratmeter med funktionella och flexibla lokaler för 
patienter, besökare och medarbetare. Den rymmer även 
en ny huvudentré för Höglandssjukhuset och har Eksjös 
första rulltrappa! Verksamheterna har redan flyttat in 
(under 2020), men på grund av pandemin var den 
direktsända digitala invigningen först nu i maj. 
Mia Frisk i samband med invigningen: 
”Jag är otroligt glad och stolt att Region Jönköpings län 
har möjligheterna att satsa stort på att utveckla våra tre 
akutsjukhus nu och inför framtiden. För att du ska kunna 
lita på att vården finns där för dig när du behöver den.” 
 
I slutet av maj var Mia med vid ytterligare en invigning: 
Hus D1/D2 på Länssjukhuset Ryhov. 
 

 
 

mailto:anton.axelsson@kristdemokraterna.se

