Ett av årets valfoton på våra lokala toppkandidater. Från vänster: Anders Griph, Per Danielsson, Bengt Swerlander, Fredrik Håkansson, Johanna Danielsson,
Stefan Gustafsson, Anna-Karin Yngvesson, Erika Mallander Karlsson Benjamin Petersson och Daniel Karlsson. Foto: Nathanael Alfven

Det här valåret fick en rivstart med trevligt jubileumsfirande och välbesökt möte i Kulturhuset. Tempot har
sedan varit ovanligt högt med mycket planeringsarbete
och förberedelser för årets valrörelse.
Vi har redan haft en rad aktiviteter och varit på
Vrigstad marknad, och Vårglada Sävsjö. Vi har deltagit
i lokala debatter och utfrågningar med pensionärsorganisationer, LRF, och Gymnasieelever. Vi har haft uppskattade besök av Lars Adaktusson, Magnus Oscarsson
och Andreas Carlson. Intrycket är att vi har ett stort
förtroende och att många är positivt inställda till vårt
arbete här i Sävsjö kommun.
Vi är tacksamma och glada över det förtroende som
många visar oss och att vi ända sedan valet 2002 har
röstats fram som kommunens största alliansparti. Men
förtroende är inte självklart och måste hela tiden förtjänas. Förtroende tar lång tid att bygga upp men kan
snabbt raseras.

Nu står Sverige, Region Jönköpings län och Sävsjö
kommun inför sitt viktigaste val på mycket länge. Vi
kristdemokrater behöver nu mer än någonsin ditt och
väljarnas förtroende. Detta för att vi ska få ett samhälle, som utifrån vår kristna värdegrund, står upp
för alla människors unika och lika värde. Vi behövs
för att barnen ska få goda uppväxtvillkor, för att familjerna ska få stöd och valfrihet, för att de äldre ska
få ett gott liv. Vi är viktiga för ett bra företagsklimat
och för att ideella föreningar och kyrkor ska få bra
förutsättningar.
Nu behöver vi ditt stöd och din hjälp för att behålla
inflytandet i kommunen, regionen och komma in i en
ny regering i Sverige. Vi vill gärna att du till vänner
och bekanta berättar om hur viktigt det är med kristdemokratisk politik. Vi vill gärna att du hjälper till
med att bemanna vår mobila valstuga, packa valsedlar eller kanske bakar några kakor som vi kan använda när vi fikar med medborgarna.
Du är viktig för att vi ska göra ett bra val 9 september!

Senaste opinionsundersökningen
trevlig läsning!
Häng med oss till Brygghörnan i Sävsjö onsdag 22 augusti. Då behöver vi din hjälp med att packa de drygt
6000 försändelser med valsedlar som ska skickas ut till
alla hushåll i Sävsjö
kommun. Vi börjar
klockan 16.30 och
håller sedan på till
långt fram på kvällen.
Det går bra att
Plockning av valsedlar inför valet 2014
komma direkt vid
16.30 eller komma någon gång senare under eftermiddagen eller kvällen. Vi bjuder på fika och så småningom blir det något gott att äta. Vi är mycket tacksamma om du kommer och hjälper till med detta viktiga och omfattande arbete!

Precis som valet 2014
kommer vi under några
veckor göra en husvagnsturné runt om i
kommunen. Vi kommer
varje onsdag, torsdag
och fredag mellan 29
I år blir det också en husvagnsturné
augusti till den 7 september vara ute på olika platser. Vi kommer bjuda på fika
och samtala med medborgare runt om i hela Sävsjö
kommun. Vi är mycket tacksamma om det är flera som
hjälper till med att baka något till detta medborgarfika!
Under husvagnsturnén besöker vi alla tätorter och det
är bra om vi är många som hjälper till med att bemanna vår husvagn. Håll utkik efter vilka platser vi
besöker och kom med när vi är på en ort nära dig!

Det känns mycket bra att för väljarna kunna presentera starka kandidater också i valen till Region Jönköpings län och till riksdagen.
Bengt Swerlander är vår kandidat i regionvalet. Bengt
bor i Vrigstad och är genom sitt tidigare uppdrag som
generalsekreterare för Erikshjälpen ett välkänt och
respekterat namn på hela Höglandet.
Som vallöfte lyfter Bengt fram att alla ska kunna lita
på att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar väl.
Alla våra tre akutsjukhus
ska vara fullvärdiga, utvecklas och personalen ges
goda arbetsvillkor. De
väntetider som idag finns
inom sjukvården och till
sjukvårdsupplysningen på
1177 ska arbetas bort.
Bengt står också upp för
att Region Jönköpings län ska förbättra kollektivtrafiken och där är buss till Värnamo en hjärtefråga.
I riksdagsvalet har vi en stark trio i Ebba Busch Thor,
Lars Adaktusson och vår egen Andreas Carlson. Lars
har under våren gjort två besök i vår kommun och det
märks att hans engagemang för vår kristna värdegrund, mellanöstern, förföljelsen av kristna med mera
är något som uppskattas av många i våra bygder.

Flera kristdemokrater i kommunen är aktiva på olika
sociala medier. Vi har också en lokal hemsida
www.savsjo.kristdemokraterna.se där du
alltid kan hitta information. Vi finns på
Facebook och vi blir glada om du där går in och
GILLAR ”Kristdemokraterna i Sävsjö”.
Vårt kommunalråd Stefan Gustafsson har
en blogg som dagligen uppdateras och den
hittar du på www.savsjo.blogspot.se.
Du får också information via mejl om du meddelar oss
din mejladress till savsjo@kristdemokraterna.se
Kristdemokraterna i Sävsjö kommun
Eksjöhovgårdsvägen 1 B, 576 32 SÄVSJÖ

Mejl:
savsjo@kristdemokraterna.se

Det var mycket folk när Lars Adaktusson talade på Vrigstad höstmarknad

Kära vänner, har ni frågor eller synpunkter så tveka
inte att höra av er. Nu hjälps vi åt för ett riktigt bra
valresultat 9 september!
Internet:
www.savsjo.kristdemokraterna.se

Bankgiro:
5954-1540

