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 Ny logga – samma värderingar 
Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, och nu svidar 
vi om. Kristdemokraterna har ny logga och nya grafisk 
profil!  
 
Vi är såklart fortfarande Kristdemokraterna, med vår kristna 
människosyn och värdegrund, men vi byter vår logga och 
förnyar vår visuella framtoning. Genom vår nya logga 
förmedlar vi snabbt och självklart att det är vi, 
Kristdemokraterna som är avsändare. Vår nya logga är 
stilren, tidlös och modern. Vitsippan finns kvar men nu 
använder vi foton av vitsippan istället. Sär här till exempel. 

Kommun- och landstingsdagarna 

Trygghet & Tillit 
800 kristdemokrater samlades i Karlstad 7-8 april för de 
årliga kommun- och landstingsdagarna. Men i år kastade 
terrordådet på Drottninggatan i Stockholm en mörk 
skugga över dagarna. Temat för dagarna, trygghet och 
tillit, fick en delvis annan mening när rapporterna om 
vansinnesdådet rasade in men också när stockholmarna 
svarade med att öppna sina hjärtan och hem för sina 
medmänniskor.   
 
Jakob Forssmed, vice partiordförande, lyfte i sitt 
avslutningstal upp varför Kristdemokraterna behövs nu 
mer än någonsin: 
  
”Vi lever i en svår tid. Men skulle tanken om solidaritet vara 
förlegad? Har samhällsgemenskap slutat vara botemedel 
mot polarisering? Hade människovärdesprincipen ett bäst-
före-datum runt 2015? Verkar det troligt att starka familjer 
och ett levande civilsamhälle inte längre behövs? Nej. 
 
Vi vet att när murarna reses. När grupp ställs mot grupp. 
Då behövs vår etik. Lika mycket som någonsin. 
Och tillvaron är inte ödesbestämd, mina vänner! Inte för 
världen. Inte för vårt samhälle. Inte för vårt parti! 
Vi är engagerade i politiken för att tillvaron går att 
förändra. Glöm aldrig det.  
 
Och för den väljare som inte tror att vi kan klara det: hälsa 
dem att det är samma parti som avskaffade den nyckfulla 
fastighetsskatten. Samma parti som införde 
värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen. Samma 
parti som stoppade kommunerna från att skilja på äldre 
par som ville leva tillsammans, även när den ena behövde 
omsorg.  
Hälsa dem att det är samma parti som halverade 
vårdköerna. Samma parti som såg till att Sverige satsade 
mer än någonsin för medmänniskor i nöd.  
Och som var garanten för familjernas frihet. 
Det är DITT parti! 

Ambulanshelikopter räddar liv 
Majoriteten av Sveriges invånare har idag tillgång till 
ambulanshelikopter, dock inte invånarna i Östergötland, 
Kalmar län och Jönköpings län. En läkarbemannad 
ambulanshelikopter skulle förbättra traumavården, transport 
av intensivvårdspatienter och vården vid akut svår sjukdom. 
Helikoptern ska vara ett komplement till vägambulanser. 
 
I samband med Kommun- och landstingsdagarna var 
regionråd Mia Frisk tillsammans med sina kristdemokratiska 
kollegor i Kalmar län och Östergötland på studiebesök på 
ambulanshelikoptern i Värmland. 
 
- Det som berörde mig starkast var berättelsen om en pojke 
som föll ner för ett stup på väg till skolan i centrala Karlstad.  
Tackvare duktig sjukvårds- 
personal och ambulans- 
helikoptern kunde pojken  
snabbt transporteras till  
universitetssjukhuset, och  
hans liv kunde räddas. 
En ambulanshelikopter  
räddar liv!, säger Mia Frisk 
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 Fiber till alla! 
 Vid sitt sammanträde i maj beslutade Värnamo 

Kommunfullmäktige att satsa upp till 60 miljoner kronor på att 
Värnamo Energi ska bygga ut bredbandsnätet i kommunen. 
Målet är att i princip alla fastboende i Värnamo kommun 
erbjuds bredband via fiber senast år 2020. Så här beskriver 
Värnamo Energis ordförande Gunnar Crona (KD) detta. 
 
Värnamo Energi AB har sedan i slutet på 90-talet varit aktiva med att 
bygga ut fiber i kommunen. Med fiberuppkoppling har man en trygg 
och säker internetuppkoppling. 
 
Värnamo Energis aktiva engagemang både tekniskt- och 
marknadsmässigt innebär att på en rankinglista över de kommuner 
där fiberutbyggnaden nått längst hamnar Värnamo kommun på 5:e 
plats. Fibern når nu 84,2 % av hushåll och arbetsställen. 
 
Det är i vissa områden på landsbygden som vi ännu inte har byggt ut 
fiber. Kostnaden för att bygga ut fiber är betydligt högre på 
landsbygden eftersom det är betydligt längre att gräva till kinderna. 
 
Nu har kommunen som ägare och Värnamo Energi kommit överens 
om en ekonomisk satsning som gör det möjligt bygga ut fiber till alla 
i kommunen och detta är vi först med i landet. 
 
Ett modernt samhälle bygger på en högre grad digitalisering. 
Samhällstjänster förväntas erbjudas dygnet runt och att den 
enskilde kan uträtta sina ärenden när det passar bäst. 
 

Utanför tätorterna erbjuds attraktiva boenden och för att kunna 
bo och driva företag krävs att man har tillgång till fiber och 
detta ger förutsättningar för en levande landsbygd. 

Gunnar Crona 
 

På G i partiavdelningen 
6 juli Kristdemokraternas dag i Almedalsveckan 
29 juli Våffelvagn på Slåttalördag marknad i Värnamo 
19 augusti Bredaryds marknad i Bredaryd 
21 augusti Kristdemokratiskt forum  på Värnamo sjukhus 
9 september Ett år kvar till valet 
16 oktober Kristdemokratiskt forum  i Stadshuset 
20-22 oktober Riksting i Uppsala 
 
 
Styrelsemöten : 28 augusti 
Gruppmöten: 12 juni, 14 augusti, 11 september, 9 oktober 
Kommunfullmäktige: 21 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober 

Kristdemokratiskt forum 
Under hösten fortsätter vi vår serie tematräffar med 
intressanta ämnen och föreläsare – Kristdemokratiskt 
forum. På träffarna kan partimedlemmar träffas och få 
nya, eller utveckla gamla, kunskaper under trivsamma 
former. Ta gärna med vänner som vill veta mer om 
Kristdemokraterna och lokal politik. 
 

21 augusti 
Torbjörn Eriksson ger oss en förhandsvisning av den nya 
kirurgkliniken på Värnamo sjukhus. 
 

16 oktober 
Håkan Johansson ger tips och råd om hur du kan 
använda sociala medier i ditt politiska arbete. 

Gunnar Crona (KD), ordförande 
för Värnamo Energi AB. 

Har du glömt? 
Medlemsavgiften är grunden för att Kristdemokraterna ska 
kunna driva den politik du gillar. Om du har glömt bort att 
betala den så är det fortfarande möjligt att göra det. 
Avgift år 2017:  180:-- kr (150:-- kr för pensionärer) 
Bankgiro: 230-7809 


