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EN VECKA KVAR
AKTIVITETEN här på kansliet höjs för varje dag som nu återstår inför kommundagarna. Det är
fortfarande en del detaljer som skall fixas, beställas och göras klara. Beachflags, roll-ups, vepor och
mycket annat ska göras i ordning och scenen skall designas i alla dess delar, material och underlag
skall tas fram. Men allt kommer att vara klappat och klart när Du kommer på fredag den 2 mars till
Elmia och Jönköping. Vi skall ta emot Dig och hoppas du skall få två verkligen intressanta och givande
dagar tillsammans med övriga 950 kristdemokrater.
NÄSTAN 500 av er kommer redan på fredag förmiddag för att delta i något av de tolv extra
arrangemang som hålls. De som är anmälda till detta har idag fått särskild information om var och hur
dessa genomförs. Information om detta finns också på Navet och kommundagarnas hemsida.
POTRÄTTFOTO FÖR VALRÖRELSEN. Ta chansen att under kommundagarna fixa
bra och snygga poträttfoton. Under fredag och lördag kommer en studio att finnas i
Café Nord på Elmia. För att fotas måste du boka tid för fotograferingen – gör det på
följande länk: kd.nu/foto
Har du frågor om fotograferingen, kontakta Pontus Karlsson
pontus.karlsson@kristdemokraterna.se

PROFFSIGA FILMER FÖR VALRÖRELSEN. Det är viktigt att vi också har bra filmer
för spridning på bl.a sociala media. Därför ges du/ni också möjlighet att tillsammans
med proffs göra bra filmer under kommundagarna som ni kan använda i valrörelsen. I konferensrum
K15 kommer vi att ha filmstudion. För att kunna få denna hjälp krävs också att du göra anmälan via
följande länk: kd.nu/video
Har du frågor om filmning, kontakta Helena Klange på pressavdelningen:
helena.klange@kristdemokraterna.se
OBS – det är endast ett fåtal tider kvar att kunna boka såväl gällande foto som film. – så därför gör din
bokning snarast.

UPPDATERAT PROGRAM finns nu på hemsidan och på Navet i mappen ”Kommundagar 2018
Jönköping” som du har på Navetskrivbordet. Där finns också praktisk information inför konferensen,
information som extra arrangemangen på fredag förmiddag.

ELMIAOMRÅDET
På kartskissen här intill ser du var bussarna stannar vid Elmiaområdet,
det är två hållplatser som kan väljas.

PARKERING erbjuds på en av parkeringarna utanför kongressen. Där
finns ett avgränsat område med ca 200 P-platser som är reserverade för
Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar. Det är fri parkering på
dessa platser. För de som bor på Scandic Elmia finns också
parkeringsplatser i anslutning till hotellet.

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Som deltagare kommer du att få ett SMS från Jönköpings Länstrafik med länk till en biljett-app
och information om hur du nyttjar den kostnadsfria kollektivtrafiken under våra kommundagar.
Det innebär att du kan nyttja appen redan när du kommer till Jönköping med tåg.
Busshållplatsen för stadstrafiken finns vid Juneporten eller Rådhusparken som är på
Västra Storgatan, ett kvarter ovanför Resecentrum.

LÖRDAG EFTERMIDDAG
arrangeras valrörelsens första
valmöte – på Hoppets Torg i
Jönköping. Vi önskar att Du är
med. Vädret visar några
minusgrader, men för
norrlänningarna är det väl
begynnande vår, medan
sörlänningarna tycker det är för
kallt. Men oavsett – ta på dig en
varm partijacka,
vantar och ett
glatt humör så blir
det en toppenbra
samling.
Kl 13.20 väntar
sex stycken transferbussar
utanför entrén på Elmia
kongress för att ta oss till
centrum. Det är lite snabba
ryck, men du ska hinna hämta
ytterkläder, bagage och din Take-away-lunch innan du hoppar på bussen. OBS ev bagage kan du
sedan lämna i bussen under valmötet – bussarna står kvar vid Rådhusparken i Jönköping till kl 15.
Tåg avgår från resecentrum kl 16.05
13.50 talar vår partiledare Ebba Busch Thor på Hoppets torg – då ser vi fram emot flera hundra
kristdemokrater som blandar sig med alla Jönköpingsflanörer på gågatan.

NU ÅTERSTÅR BARA att hälsa dig varmt välkommen och att vi tillsammans skall få två
givande, intressanta, inspirerande och val-tändande dagar i Jönköping för Valvinst 2018
Varmt välkommen till 2018 års kommun- och landstingspolitiska dagar
Tommy Bernevång Forsberg
Projektledare
PS – kommer du dagen före – missa inte att boka biljett till hockeymatchen mellan
HV71-Skellefteå. Du bokar din biljett på http://hv71.ebiljett.nu/kampanj/KD

Välkommen till Jönköping
www.kristdemokraterna.se/kommundagarna
e-post kommundagarna@kristdemokraterna.se

