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VITSIPPSBLADET
Kalmar län Sommaren 2020

NYTT MEDLEMSBLAD
för alla kristdemokrater i Kalmar län
Att vara kristdemokrat är coolt! Vi har den bästa partiledaren och den bästa politiken men framförallt - vi är många och vi växer hela tiden och blir fler!!! Alla har vi en sak
gemensamt: vi vill att vårt land ska bli lite varmare, lite medmänskligare, lite tryggare
och lite effektivare . Detta jobbar vi för i kommuner och regioner och det sker otroligt
mycket arbete varje dag!
Med vårt nya medlemsblad - Vitsippsbladet - vill vi uppmärksamma allt bra arbete som
görs i vårt fantastiska län! Av varandra kan vi inspireras och lära. Vitsippsbladet är

KD KALMAR LÄN
Ordförande: Jimmy Loord
1:e v. Ordf: Chatrine Pålsson
Ahlgren
2 :e v. Ordf: Gudrun Brunegård
Kassör: Kalle Kyrk
Distriktsombudsman:
Madeleine Rosenqvist

också bra att ge till nya medlemmar som lite information om vad vi gör i vårt parti.

Organisationsutvecklare Sydost:

Välkomna!

Christina Landoff
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MÖT VÅR NYA ORDFÖRANDE
"Att få vara en pusselbit och bidra
med det jag kan, det är fint det"
Jimmy började engagera sig i politiken inför valet
2010. Han hade ingen politisk erfarenhet då men ett
brinnande engagemang för människor. - Att få
kanalisera det engagemanget i politiken är en
fantastisk sak. Jag har haft förmånen att få arbeta i
både kommunpolitiken, regionen och riksdagen,
säger Jimmy. Idag är han regionråd med särskilt
ansvar för hälso- och sjukvården.
- Jag känner mig så hemma i Kristdemokraterna och
de värderingar som vår politik vilar på. Att få leda
arbetet i Kalmar län är förstås en stor förmån och ett
stort ansvar.

Jimmy Loord

Vem är Jimmy då, personen bakom titlarna?
-J ag är gift med Heidi och vi har fyra barn
tillsammans. Jag älskar verkligen familjelivet! En ledig
lördag sätter jag mig gärna med gitarren och låter
tiden gå. När mycket av arbetet innebär deadlines,
struktur och planering så älskar jag att bara få vara
när jag väl är ledig. En tur med mountainbiken på
sköna skogsslingor är också avkoppling.

VÅRSTÄDNING I KALMAR
KD Kalmar arrangerade städdag
Den 2 maj i samband med Nordiska kusträddaredagen arrangerade KD
Kalmar för tredje året i rad en städdag. I år bjöds allmänheten in både
genom media och Facebook-reklam.
Under tre timmar plockade och sorterade 14 personer (11 medlemmar
och 3 övriga) enorma mängder skräp mellan Kalmar slott,
Sylvanderparken och Systraströmmen.
Efteråt har KD Kalmar fortsatt att
driva frågan om fler papperskorgar
utmed kusten och lyft det i
kommunfullmäktige.

Vill du veta mer?
Kontakta Christopher Dywik KD Kalmar
christopher.dywik@kristdemokraterna.se
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KOLLEKTIVTRAFIKEN INTE ALLTID PÅ RÄLS
Anders Andersson - regionråd:
Kollektivtrafik handlar ofta om bussar och tåg. Helt rätt.
Men i regionens ansvar finns också sjukresor och dessa är till för
personer som av medicinska skäl behöver transport med specialfordon.
Vi i KD hävdar då att det är orimligt att man förutom att man har längre
restid vid långt avstånd till sjukhus eller annan vårdenhet också ska
drabbas av extra lång väntetid. Men tyvärr är regelverket så nu.
Därför vill vi se en reform som innebär att en väntetidsgaranti införs på
max två timmar oavsett resans längd. Detta var ett av våra yrkanden
som vi framförde i budgetdebatten. Ett annat budgetyrkande från oss

Vill du veta mer om Regionens arbete?

är införande av en länfärdtjänst också i Kalmar län. Ett önskemål som

Kontakta våra Regionråd
Jimmy Loord

funktionshinderrörelsen framfört och som skulle skapa ökad frihet och
jämlikhet.

jimmy.loord@regionkalmar.se
Anders Andersson

Anders Andersson (KD) Oppsositionsråd Region Kalmar län med

anders.andersson3@regionkalmar.se

ansvar för kollektivtrafikfrågor

KDU - EN UPPSTICKARE PÅ G

Andreas Salomonsson är sedan några månader tillbaka KDU Kalmar Läns nya
ordförande. Andreas har precis avslutat sina gymnasiestudier i
Samhällsvetenskap på Calmare Internationella Skola.
- Jag funderade länge på att engagera mig politiskt, då jag kände att Sverige
hade börjat röra sig åt helt fel håll i många viktiga frågor. Efter ett tag fann jag
sedan en organisation som delade mina värderingar, om bla medmänsklighet
och moral, självklart så var denna organisation KDU, säger Andreas.
Efter ett halvår av aktivt medlemskap i styrelsen fick Andreas frågan om att ta
över posten som ordförande.
- Jag blev otroligt smickrad och sade självklart ett rungande ja! Att få
fortroendet med att leda och utveckla kristdemokratin bland unga är en ära
få förunnat.
Under Andreas tid som ordförande har KDU hunnit med diverse talarkvällar, några
skolbesök och någon medlemsträff. Precis som med alla andra så har pandemin
påverkat aktiviteterna men mycket har kunnat flytta in i den digitala
världen som t.ex den snart kommande ideologiska utbildningen.

Vill du veta mer?
Kontakta Andreas Salomonsson på
andreas.salomonsson@kdu.se
https://www.facebook.com/kdukalmar/
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Kristdemokrater tar ansvar
Gudrun Brunegård - Riksdagsledamot
För två månader sedan förändrades Sverige över en dag från

Kristdemokraterna har i sin vårbudget

ett öppet samhälle till en tillvaro präglad av fysisk distansering,

särskild fokus på att

inställda konferenser, minimerade möten – och en ekonomi som

hantera krisen:

störtdök. Ofattbart många har drabbats av svår sjukdom. Allt för
mångas liv har inte gått att rädda, trots att hela sjukvårdsapparaten
ställt om för att klara krisen. Ännu fler har drabbats av permittering
och uppsägning.

5 miljarder i tillskott för att
förhindra varsel inom vård och omsorg
Omvandling av timanställningar till
fasta anställningar i äldreomsorgen

Nästan omgående ställdes även politiken om. I den globala
krisen lägger partierna konflikterna åt sidan och bidrar konstruktivt
för att tillsammans lösa problemen. Detta gäller både inom hälsooch sjukvård, äldreomsorg, näringsliv och småföretagande och inom
skola, utbildning, kultur och föreningsliv.

Kostnadsstöd för fasta kostnader för
företag som förlorat över 40 % i
omsättning
Sänkt arbetsgivaravgift i tre särskilt
utsatta branscher: restaurang, hotell
och detaljhandel
Höjt gåvoskatteavdrag så givare kan

Kristdemokraterna är och har varit mycket aktiva. Många av de
reformer som regeringen nu genomför kommer från förslag som
Ebba Busch, Jakob Forssmed, Acko Ankarberg Johansson med flera

ge större belopp
Intäktstöd & statliga lånegarantier
för organisationer i civilsamhället

tagit fram vid de täta överläggningar som sker mellan partierna.
Själv har jag, som utbildningspolitisk talesperson, vid flera tillfällen
haft personliga samtal med de båda ministrarna inom
utbildningsområdet, för att hitta så god avvägning som möjligt i de
lagar och förordningar som berör elever och studenter på alla
nivåer.
I början trodde många att åtgärderna var kortvariga. Nu talar allt
mer för att vi får räkna med en utdragen period med ett samhälle på
sparlåga för att hålla smittspridningen nere på nivåer som
sjukvården kan hantera. Detta innebär stora påfrestningar, inte
minst på dem som tillhör riskgrupper och som tvingas till långvarig
isolering från nära och kära. Här kan du och jag göra skillnad. Ring
och visa att du bryr dig om och tänker på någon som är mer ensam
än vanligt!
MISSA INTE GUDRUNS
FILM OM SKOLAN
https://www.youtube.com/watch?
v=dKtFJQrLxPc&feature=share&fbclid
=IwAR0BUpQfK3swU0UBhpO6DWNX
xyuJou5u0Yy8TsjKZH2ouoZuPxZMhDmnZ8

Gudrun.brunegård@riksdagen.se

- En skola där ingen hålls tillbaka och ingen
lämnas efter! En skola där varje barn får
möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar. Det är min vision!

- Gudrun Brunegård, Vimmerby, Skolpolitisk
riksdagsledamot KD -
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SKARVEN ENGAGERAR I MÖNSTERÅS
Den förstör vår kust och breder ut sig onaturligt
I dag finns det mer än 70 000 skarvar runt om i länet och
vi kan med förskräckelse se hur dessa fåglar inskränker
på vår skärgård och förstör vår natur till svarta
ödesplatser runt om. Mönsterås kommun är hårt
drabbad av skarvens framfart och vi är många som
känner oro. Utbredningen av skarv, men även säl, hotar
framförallt vårt fiskebestånd. Skarvarna i Kalmar
län äter ca 35 ton fisk varje dag medan våra yrkesfiskare
har fiskeförbud på obestämd tid då det gäller att fiska
torsk. Detta gör att många av våra fiskare gör stora

Kristdemokraterna har engagerat sig både
lokalt och nationellt i skarvfrågan. I
Mönsterås driver Madeleine Rosenqvist och
Chatrine Pålsson Ahlgren debatten.

förluster och får svårt att klara sitt uppehälle. Detta har

I Riksdagen och gentemot Länsstyrelsen har
KD drivit på genom Gudrun Brunegård och
Roland Utbult. Vi fortsätter kampen!

livskraftiga hav och då krävs det nödvändiga åtgärder.

i sin tur lett till att många som tidigare livnärde sig på
fisket har fått sluta med detta.
En kristdemokratisk politik bygger på att vi ska ha
Våra kuster och hav ska ha en rimlig skarvpopulation
men idag är den alldeles för stor. Vårt fiskebestånd
måste skyddas och då behövs krafttag mot skarven !
Madeleine Rosenqvist
Gruppledare för kristdemokraterna i Mönsterås kommun

RI KSDAGSLEDAMÖTER OCH
VI LDSVI N I HULTSFRED
Tillsammans med lokala KD representanter träffade Magnus
Oscarsson, vår landsbygdspolitiske talesperson i Riksdagen
jordbrukare runt Mörlunda i Hultsfreds kommun den 1 juni.
Livsmedelsstrategin, vildsvinen och lönsamheten för jordbruket
stod på dagordningen. Våra KD-vänner fick även smaka på de
första jordgubbarna för i år från Axelsson i Aby.

VI BEHÖVER DIN
MAILADRESS!!!
Vi saknar mailadresser till våra medlemmar - du som har koll
i din PA - påminn alla att maila
madeleine.rosenqvist@kristdemokraterna.se
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STORA
POLITIKERSKOLAN
Nu har du som vill satsa på politiken och som skulle vilja
bli redo för tyngre uppdrag i kommun, region eller
nationellt, möjlighet att söka vår stora politikerskola.
Läs mer och ansök på
https://kristdemokraterna.se/kd-storapolitikerskolan/region-sydost/
Senast den 16 augusti vill vi ha din ansökan
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För dig som är eller vill bli ordförande eller vice
ordförande i nämnd eller utskott ges en
utbildning i

nsö
k
30 nings
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i

Att leda möten

5 september i Nässjö

läs mer på:
https://magnetevent.se/Event/att-leda-politiska-moten-37544/?
fbclid=IwAR36u-5Gyq2Z3XjBxA4xKRsP6TJ0ZBAesuM9AywOL2L4q7xQrlkylqEB2A

https://kristdemokraterna.se/ledigatjanster/politisk-sekreterarekristdemokraterna-i-region-kalmar-lan/

SVERIGES MESTE DISTRIKTSORDFÖRANDE
Tack Anders för ett fantastiskt ledarskap!
Vid distriktets årsmöte den 4 april avgick vår
Anders Andersson efter drygt 20 år som
distriktsordförande.
Tack Anders för ett tydligt ledarskap där du alltid haft partiets
bästa för ögonen. Du har hittat politiska lösningar och aldrig
varit rädd för att stå upp för den kristdemokratiska politiken.
Din förmåga att leda, vara tydlig i debatter, ge positiv energi
och att kunna se den enskilda personen bakom allt är
egenskaper som har uppskattats genom åren. Ditt politiska
kunnande och engagemang uppskattas av oss och många
kristdemokrater runt om i landet. Du är och har varit en ledare
med glöd, engagemang och ett politiskt kunnande som
överträffar det mesta. Tack Anders!

Tack

HÖR ANDERS EGNA ORD OM SIN TID SOM DISTRIKTSORDFÖRANDE
https://www.facebook.com/anders.andersson.792/videos/pcb.10216286188616659/10216286079333927/?type=3&theater

