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 Kalendarium 2016 

12 mars Vårstämma med besök av Ebba 
Busch Thor 
 
18 mars Träff för regiongrupp, 
kommunföreträdare och 
riksdagsledamot. Tema: trafik 
 
April-maj Träff i partiavdelningarna. 
Tema: Framgångsrika avdelningar 
 
8-9 april Kommun- & landstingsdagar i 
Västerås 
 
19 augusti Träff för regiongrupp, 
kommunföreträdare och 
riksdagsledamot.  
 
22 augusti Träff för ordföranden i 
partiavdelningar 
 
Oktober Träff i partiavdelningarna. 
Tema: Rekrytering 
 
19 november Regional kommun- & 
regiondag samt höststämma 

Ebba Busch Thor kommer till Jönköping 
Ebba gör lördagen den 12 mars sitt 
första besök i Jönköping sedan hon 
valdes till Kristdemokraternas parti-
ledare.  
Ebbas första år som partiledare har 
varit hektiskt med flyktingsituationen 
och debatten om decemberöverens-
kommelsen (DÖ).  

När partiets största distrikt samlas till 
vårstämma kommer Ebba för att hålla 
tal och mingla med medlemmarna på 
eftermiddagen.  
- Alla medlemmar är välkomna och vi 
hoppas många kommer, hälsa 
ombudsmännen Carl Cunningham och 
Stina Sinclair 

 
Aneby och Jönköping vill hjälpas åt med 

flyktingmottagandet 
Länets minsta kommun vill hjälpa länets största med flykting-
mottagandet.  
Jönköping ska ta emot 300 flyktingar under 2016 och Aneby 
ska ta emot 7 flyktingar. Men, Aneby vill ta emot fler och 
Jönköping har svårt att hitta bostäder till sina. Så Aneby 
erbjuder sig att ta hand om 33 av Jönköpings flyktingar. 
 
— Historisk har vi legat på omkring 30, 35 och vi hade tänkt oss  
och planerat för att det skulle hamna på omkring 40, säger 
Lars-Erik Fälth (C), kommunstyrelsens ordförande i Aneby. 
— Jag tror det är unikt för vårt län att man hjälper varandra på 
det här sättet över kommungränserna. Resultatet för länet blir 
ju detsamma, säger Andreas Sturesson kommunalråd i 
Jönköping. 
Totalt ska 653 nyanlända fördelas mellan länets 13 kommuner.  
Men nu stoppar länsstyrelsen planerna och meddelar att det 
är omöjligt för två kommuner att göra upp om mottagandet på 
egen hand. 
— Det här är så dumt att jag varken vet om jag ska skratta eller 
gråta, säger Andreas Sturesson 
 
Förhoppningsvis ändrar sig länsstyrelsen och uppmuntrar 
kommuner att hjälpas åt istället för att sätta käppar i hjulet. 
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På gång hos Kristdemokraterna Värnamo 

14 februari Vitsippspriset delas ut. 
22 februari Strategikväll för alla politiker och andra 

intresserade i partilokalen. 
maj Medlemsmöte 
 
 
Styrelsemöten: 5 februari, 4 april 
Gruppmöten: 8 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj 
Kommunfullmäktige: 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj 
 

Du är värdefull! 
Kristdemokraterna är ett idéburet värdebaserat folkrörelseparti 
där alla medlemmar är lika viktiga. Alla är välkomna att engagera 
sig på en nivå som man själv tycker är lagom. Ett av de viktigaste 
sätten att visa sitt engagemang är att betala medlemsavgiften så 
tidigt som möjligt. Med ditt stöd kan vi göra skillnad i Värnamo! 

Partiavdelningsårsmöte 
Kristdemokraternas partiavdelning i Värnamo håller årsmöte fredagen den 
5 februari klockan 18 på Gummifabriken i Värnamo. Alla medlemmar är 
varmt välkomna! 
 

• Musik av AJT. 
• Tal av vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. 
• Årsmötesförhandlingar. 
• Servering. 

 
 

En hel eftermiddag med Seniorförbundet!  
Varmt välkomna till Arken i Värnamo måndagen den 8 februari! 

Dags för årsmöten! 

Kristdemokraternas höstfest ägde rum en 
kväll i november. Som vanligt präglades 
den av trivsel och framtidstro. Festtalarna 
Christer Fjordevik och Camilla Rinaldo 
Miller uppehöll sig kring Värnamos goda 
förutsättningar och utvecklingskapacitet. 
– En kommun med mänsklig tillväxt som 
präglas av Hållbarhet, Attraktivitet, Tillväxt 
och Trygghet – en HATT helt enkelt... 

FOTO: HÅKAN JOHANSSON

Höstfest med visioner 

13.30
15.00 

Alla medlemmar kallas till årsmöte. 

Kristdemokraterna – familjens röst i politiken! 
Distriktsombudsman Carl Cunningham talar. 
Kaffeservering. 
Tillfälle att ställa frågor. 


