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Benjamin siktar framåt och
önskar Gott Nytt År!
Benjamin Petersson är sedan årsmötet ny ordförande i
partiavdelningens styrelse. Benjamin konstaterar att
möjligheten till
att bedriva verksamhet har varit
annorlunda det
här året. En del
av det som planerats i verksamhetsplanen har
inte kunnat genomföras som
tänkt.
Nu siktar styrelsen framåt mot ett nytt år. Det planeras
för ett årsmöte i februari. Arbetet med valet 2022 har
påbörjats och kommer ta fart med utgångspunkt från
årsmötet. Benjamin och styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2021!

Grattis Therese och Sävebo
Nu är det bevisat att bostadsbolaget Sävebo med vår
ordförande Therese Petersson i spetsen är alla bäst i
Sverige! I en hyresgästundersökning är det i
kategorierna luftkvalité
och ventilation som man
är sverigebäst. Bemötandet från servicetekniker ges också ett mycket
högt betyg.
Ett stort grattis till Therese, Vd:n Urban
Blűcher och alla medarbetare till ett gott resultat i undersökningen och ett
utmärkt jobb!

Håll ut, det blir snart bättre!
Ni är alla värdefulla så hjälp till med att göra vad du
kan för att hålla nere smittspridningen ett tag till. Det
blir snart bättre! Den 27 december börjar den efterlängtade vaccinationen av riskgrupper i vår kommun!

Sävsjö kommun

Pandemi förändrar möten
Vi ser nu att smittspridningen tagit ny fart och den
ser ut att påverka oss ett tag till. Det har medfört att
vi inte ser det som möjligt att fortsätta med möten
utan att alla förtroendevalda kan vara med. Det känns
inte heller säkert att alls mötas.
Från senare delen av
hösten har vi som kristdemokrater börjat med
helt digitala gruppmöten.
Det var lite trevande till
en början men har fungerat mycket bra.
I kommunpolitiken ska
från december alla sammanträden så fort det blir
möjligt genomföras helt digitalt via programmet
Teams. Först ut var Barn– och utbildningsnämnden
med Fredrik Håkansson i spetsen som genomförde
ett helt digitalt sammanträde. I januari planeras för
att även fullmäktige ska genomföras digitalt.

Bordtennisklubb pristagare
Kännestubba Bordtennisklubb blev årets mottagare
av Vitsippspriset. Detta för att de med stort ideellt
engagemang lyckats bygga upp en imponerande verksamhet mitt ute på landsbygden. Deras insatser bidrar till bygdens utveckling och livskraft och skapar
en aktiv fritid för många.
Vitsippspriset kunde delas ut i somras när vi inte
hade någon smittspridning i kommunen. Priset består av ett diplom och en prischeck på 1 500 kronor.
Dessutom överlämnades en blombukett i partiets färger. På vår webbsida kan du läsa hela motiveringen.

Fredrik och Per i nya uppdrag

Gruppmöten varje månad

Det var en förlust för Sävsjö kommun, och för oss i kd,
när Fredrik Karlsson för några år sedan valde att flytta
till Göteborg. Han hade fram
tills dess varit politiker i fullmäktige och myndighetsnämnden och bidragit till
arbetet med många kloka
synpunkter och förslag.

Det är roligt att vi är många kristdemokrater! Ett bra
sätt att lära känna andra kd-politiker lite bättre är att
vara med på gruppmöten. Under pandemin är gruppmötena digitala. Mer information inför varje möte
finns på vår webbsida:
www.savsjo.kristdemokraterna.se

Nu är det glädjande att
Fredrik är tillbaka till kommunen och politiken. Under
hösten har han valts till
förste vice ordförande i myndighetsnämnden Fredrik jobbar till vardags som verksamhetsutvecklare på OBOS och har där särskilt ansvar
för mark- och bostadsrättsföreningsfrågor. En mycket
passande erfarenhet och kompetens för arbetet i det
nya politiska uppdraget.
Vår fullmäktigeordförande i Sävsjö kommun, Per Danielsson,
har nu också fått in en
fot i i regionpolitiken.
Från i höst har Per
uppdrag både som ersättare i Regionfullmäktige och i regionens Nämnd för folkhälsa och sjukvård.
Vi önskar Fredrik och Per lycka till i sina nya uppdrag!

Webbsida och sociala medier
Besök vår webbsida www.savsjo.kristdemokraterna.se.
Sidan hålls uppdaterad med information om aktuella
händelser, våra politiker, gruppmöten med mera.
Kolla in oss på Facebook som
”Kristdemokraterna i Sävsjö”.
På initiativ från styrelsen har
Johanna Danielsson ordnat att
vi nu också finns på Instagram
som ”kdsavsjokommun”. Gå
gärna in och följ detta konto.
Vårt kommunalråd Stefan
Gustafsson har en blogg där du kan läsa hans personliga reflexioner utifrån sitt förtroendeuppdrag på
webbsidan: www.savsjo.blogspot.se.
Kristdemokraterna i Sävsjö kommun
Eksjöhovgårdsvägen 1 B, 576 32 SÄVSJÖ

Mejl:
stgson@me.com

Här kommer ett schema för de gruppmöten som är
planerade för 2021:
Måndagen den 11 januari 18.00

Måndagen den 8 februari 18.00
Måndagen den 8 mars 18.00
Måndagen den 12 april 18.00
Måndagen den 10 maj 18.00
Måndagen den 7 juni 18.00
Måndagen den 6 september 18.00
Måndagen den 4 oktober 18.00
Måndagen den 1 november 18.00

Måndagen den 29 november 18.00

En Julhälsning
Vårt kommunalråd Stefan Gustafsson har via Sävsjö
kommun förmedlat en julhälsning. I sitt tal riktar han
ett särskilt
tack till alla
som fått
jobba extra
hårt detta
pandemiår
och uppmuntrar till
omtanke om
de som är
ensamma i
jul. Stefan talar om att visa omtanke om lokala företag
och om barn och unga. I sitt tal betonar han att vi är
många som kan hjälpa till att göra skillnad för någon,
så ingen ska behöva känna sig helt ensam den här julen. Du kan se julhälsningen via kommunens hemsida, youtubekanal eller på Facebook.

Vi önskar er alla en God Jul
och ett Gott Nytt År fyllt av
framtidstro och glädje!
Internet:
www.savsjo.kristdemokraterna.se

Bankgiro:
5954-1540

