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Så ska KD vinna regionvalet: 
BB-garanti, ambulanshelikopter  
och ett tydligt  
fokus på barn & unga 

Foto: Sveriges Radio 

Kristdemokraternas fokus på barn och unga är tydligt 
också i det regionala valprogrammet.  
- Vårt fokus är inte bara på att ge våra barn och unga bra 
förutsättningar för ett framtida gott liv. Vi vill ge dem ett 
bra liv här och nu när de är barn och unga, säger Mia Frisk 
som är Kristdemokraternas toppkandidat i valet till den 
nya Region Jönköpings län. 
Varje år föds det nästan 4 000 barn i regionen. Att bli 
förälder är något av det finaste och största i livet. Den 
första tiden ska bli så bra som möjligt för hela familjen. För 
att båda föräldrarna ska kunna vara delaktiga redan från 
början tycker vi är det viktigt att den andra föräldern alltid 
har möjligheten att stanna över natt på BB – en BB-garanti. 
Kristdemokraterna vill utveckla akutsjukvården med fler 
ambulanser, läkarmedverkan i akutvården utanför 

sjukhuset men också 
akutläkare på 
akutmottagningen. Ibland 
händer det saker som 
kräver extra snabba 
ageranden från vården. 
Det kan vara en svår 
olycka eller man drabbas 

 

av svår sjukdom som kräver snabba insatser på 
sjukhus utanför länet. För att du ska vara trygg i 
att du får bra vård så snabbt som möjligt i 
sådana här fall krävs en ambulanshelikopter - 
som en del av akutsjukvården. 
Allt fler personer drabbas av cancer, samtidigt 
som allt fler botas eller lever med sin 
cancerdiagnos. Ordet cancer skapar oro och 
rädsla och därför är det viktigt att man som 
patient får rätt information och får påbörja sin 
behandling inom fyra veckor. I samband med att 
man får besked om cancer ska man erbjudas en 
kontaktsjuksköterska. 
 
- Ett bra liv handlar om så mycket mer än bara 
pengar och standard. Vill vi att vår region ska 
vara känd för att vara en bra plats att leva. Vi vill 
konkurrera, inte med pris, utan med goda 
levnadsvillkor. Det är dags att spänna bågen för 
att kunna möta framtidens utmaningar, slår Mia 
Frisk fast. 

Detta och mycket mer vill Kristdemokraterna: 
• En regional ”barnombudsman” som har kontakt 

med barn, företräder barn och bevakar att 
barnkonventionen efterlevs. 

• En köfri barn och ungdomspsykiatri (BUP) 
• Starta en Mini-Maria-mottagning som 

pilotprojekt i Värnamo. 
• 100 % bredbandstäckning i hela regionen 
• Seniorcentraler i alla kommuner 

• Koppla ihop högskola, näringsliv, 
kulturaktörer, investerare, kommun och region 
för att göra nya innovativa idéer till verklighet, 
stötta nya företag och hjälpa företag att växa 

• Samordna information om besöksmål och 
evenemang som riktar sig mot turistande 
familjer så de finns på ett gemensamt ställe 

• Kompiskort på Länstrafiken för kompisar till 
funktionsnedsatta 
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På gång i lokalavdelningen

17 maj EU-kampanj 
23 maj Fredagsmys och karneval 
24 maj EU-kampanj och karneval 
25 maj Val till Europaparlamentet 
30 juni Kristdemokraternas dag i Almadalen, Visby 
13 augusti Kandidatutbildning och valkickoff 
25 augusti Valupptakt i Värnamo, invigning av valstuga 
14 september Val till Riksdag, region och kommun 
Två valrörelser! Inför valen behöver vi alla hjälpas åt med 

det vi kan. Tala med Torbjörn Eriksson (073-
6849828) om vad du kan bidra med. 
Tillsammans vinner vi val! 

Styrelsemöten 19 maj 
Gruppmöten 12 maj, 9 juni, 11 augusti, 8 september 

Halvårhundradets fest! 

Alla var där! Alf Svensson, Roland Utbult, Maria Larsson, Andreas Carlson… Kristdemokraterna Värnamo 
firade sitt första halvsekel med en hejdundrande fest fylld med glada minnen, inspirerande framtidstro 
och mycket optimism. 

Äntligen var det dags för Kristdemokraterna Värnamo att fira det första 
halvseklet i Värnamopolitikens centrum. Ett 50-tal gäster samlades på hotell 
Tre Liljor, glada och förväntansfulla. 
 
Värd för festen var Torbjörn Eriksson. Han inledde klockrent med ett stycke 
levande historia i form av en intervju med Herrmy Nenkert Pettersson, som har 
varit med ända sedan värnamoavdelningen bildades på ungdomshemmet en 
kväll i slutet av mars 1964. Det var många härliga episoder från de första 50 
åren som hon kunde återberätta. 
 
Kristdemokraternas förre partiledare, numera hedersordförande, 
Europaparlamentariker Alf Svensson var med tillsammans med sin hustru 
Sonja. Han höll som vanligt ett inspirerande tal kryddat med berättelser om 
värnamopersonligheter i partiet. 
 
- I kväll har vi fått minnas och inspirera varandra för framtiden, avslutade 
Torbjörn Eriksson. Nu går vi ut och vinner val! 

 

 

Sociala medier 
Facebook 
Kristdemokraterna Värnamo 
(KDVarnamo) 
Twitter 
@KDVarnamo 
Instagram 
KDVarnamo 

Foton: Ann-Mari Wiberg


