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NYHETSBREV FRÅN

KRISTDEMOKRATERNA VMO
ÅRSMÖTE MED SIKTE PÅ VALVINST
Den 23 februari var det 200 dagar kvar till valet. Då samlades Värnamos kristdemokrater på Doxa
Plasts nya anläggning på Bredasten för att hålla årsmöte och fastställa valsedlar och valprogram –
Med
för Värnamo. Camilla Rinaldo Miller och Carl Cunningham informerade om valet och allt
som behöver fixas inför det. Alla KD-rebeller behövs om vi ska öka andelen röster och vinna val.

Några av alla kandidater på våra valsedlar.
Årsmötet valde även en ny styrelse: Gunnar Crona (ordf.), Håkan Johansson (v. ordf.), Arnold
Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekwall, Olof Klemets, Stig Claesson,
Arben Murati, Margareta Svensson, Sanja Mikulic och Lena Freij.

HURUTBILDNINGAR
MAN VINNER VAL
Distriktsvalledare Carl Cunningham delar
med sig av sina bästa tips inför valet i det
första Kristdemokratiskt forum efter
pandemin.
Onsdagen den 18 maj
klockan 18
i Arken.

PÅ G I PARTIAVDELNINGEN
14 MAJ
18 MAJ
21 MAJ
28 MAJ

LILLA VALRÖRELSEN
Borbärardagen i Bor
Kristdemokratiskt forum: Hur man vinner
val, Arken i Värnamo.
Kampanj i Värnamo
Kampanj i Värnamo

STYRELSEMÖTEN: 9/5
GRUPPMÖTEN: 9/5, 13/6, 8/8
KOMMUNFULLMÄKTIGE: 25/5, 22/6, 26/8
Mycket information kommer med e-post och sociala
medier. Meddela din e-postadress till Gunnar Crona så att
du får tillgång till all information från ditt favoritparti.
KD PLUS är
vårt intranät
med allt du
behöver.
Välkommen!
kdplus.nu

KRISTDEMOKRATERNA VÄRNAMO
varnamo@kristdemokraterna.se
varnamo.kristdemokraterna.se

c/o Crona, Vallgatan 12
331 30 VÄRNAMO
070-322 80 12 (ordförande)
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Maj 2022
Mars

[Skriv text]

NYHETSBREV FRÅN
KRISTDEMOKRATERNA
I JÖNKÖPINGS LÄN

I början av april deltog en stor delegation från
vårt distrikt på KD-dagarna (tidigare ”KD’s
kommun- och regionpolitiska dagar”). Ett
fullspäckat program med fokus på val 2022.
Under KD-dagarna lanserades ordet REDO, som
slogan. Vi går till val på att vara REDO; det är ett
framåtsyftande ord, som visar att vi kan och vill. Väljarna bryr sig
om vad vi vill framåt (oavsett om vi styr eller sitter i opposition) och
då ska vi tala om vilka kristdemokratiska förbättringar vi är REDO
att göra.

Lördagen den 23/4 genomfördes en heldag i Jönköping. En förmiddag full med olika pass där vi fokuserade på valet, som nu
närmar sig snabbt.
De närvarande fick bl.a. lyssna till Acko Ankarberg Johansson &
Mia Frisk som talade sjukvård, Mikael Bäckström som presenterade
det nyligen antagna ”hjärtlandsprogrammet” (KD’s landsbygdspolitik) och Stefan Gustafsson och Andreas Sturesson (våra kommunalråd i Sävsjö och Jönköping) som delade sina bästa kampanjtips.
Eftermiddagen inleddes med att vår vice partiledare, Jakob Forssmed, höll ett inspirerande tal. Vid årsmötet omvaldes vår ordförande samt våra två vice ordföranden: Acko Ankarberg Johansson, Per
Högberg och Monica Samuelsson. Nya i distriktsstyrelsen är
Pernilla Mårtensson (Nässjö) och Gunnel Lundgren (Sävsjö).

Nu är alla partier överens och
står bakom hur regionens tre
akutsjukhus ska garanteras och
långsiktigt utvecklas. Våra tre
väl fungerade akutsjukhus,
Höglandssjukhuset i Eksjö,
Länssjukhuset Ryhov och
Värnamo sjukhus ska inte bara
bevaras utan också utvecklas,
med tydliga specialiteter. Den
oro som funnits har hörts. Nu
finns en tydlig plan för både
verksamheten och för hur
personal ska rekryteras,
attraheras och behållas. Bra
både för personal och patienter.

Vet du vad din läkare heter? Om
du inte gör det är du inte unik.
Att bygga upp en relation med
den vårdpersonal som vårdar
dig eller din anhörig skapar
trygghet. Dessutom blir vården
säkrare när det finns en
kontinuitet i teamet runt
patienten. Det är därför
Kristdemokraterna har sett till
att det ska införas ett tak för hur
många patienter en enskild
läkare på vårdcentralen kan ha.
Hållbart och tryggt både för
vårdpersonalen och patienten.

Detta är en viktig tid, då vi har möjlighet att testa ”maskineriet” inför den ”stora valrörelsen” i aug/sept.
Kanske dags för lite flygbladsutdelning? Eller om du tar en stund för att sprida KD-politik på Facebook.
Kolla med din partiavdelning hur du kan hjälpa till på bästa sätt ! Vi jobbar TILLSAMMANS!!! #valvinst2022

jonkopingslan@kristdemokraterna.se

Kyrkogatan 14, gatuplan
553 16 Jönköping
036-34 64 30

Ombudsmän:
Carl Cunningham – 0764-175217
Anton Axelsson – 0703-747937

