Kommundagsinformation
nr 1 – 24 november 2017

VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING !
DU ÄR VARMT VÄLKOMMEN till 2018 års kommun- och landstingspoetiska dagar för Kristdemokraterna.
Det är 22:a gången som vi har detta partiarrangemang och tredje gången det hålls på Elmia
Jönköping.
Programmet håller på att göras klart – men redan nu kan vi avslöja vissa programpunkter.
PARTILEDARE EBBA BUSCH THOR inledningstalar på fredagen. Temat för
konferensen och för Ebbas tal är ”Välfärdslöftet”.
Temat kommer att gå som en tråd genom hela programmet, från samlingar i
kongressalen till seminarier och mingelsnack. Valet 2018 kommer att stå
mellan fortsatt Välfärdssvek eller löfte om Välfärdslöfte.
DET POLITISKA SPELET – STÅR TILLITEN PÅ SPEL? Tove Lifvendahl, politisk redaktör på
Svenska Dagbladet medverkar på fredagen. Hur ser det politiska landskapet ut och
vad är sant eller falskt i retoriken?
PRIORITERINGAR FÖR VÄLFÄRD – ELLER SLÖSERI MED PENGAR?
Före detta ”Slöseriombudsmannen” och författaren Martin
Borgs, medverkar på lördagen. Är varje felanvänd skattekrona en stöld från
folket eller innebär varje skattehöjning att skattebetalarna tvingas spara och
prioritera? Svar kommer att ges av Martin.
ELVA EXTRA ARRANGEMANG REDAN PÅ FREDAG FÖRMIDDAG. Innan kommun- och landstingspolitiska
dagarna öppnar inbjuds du att kunna ta del av elva extra programpunkter i form av seminarier och
studiebesök.
Nio av extraarrangemangen är seminarier som är kombinerade med studiebesök till olika projekt i
Jönköpings kommun. Det handlar om kultur, miljö- och klimat, stadsutveckling, anhörigvård,
destinationsarbete, hälso- och sjukvård, integration, skola- och utbildning och LSS ett självständigt liv.
Missa inte något av detta. Därutöver finns två valinriktade seminarier.
Extraarrangemangen börjar kl 9 på fredagen och pågår fram till lunch kl 11.30. Vissa kommer att
hållas på Elmia andra på olika anläggningar runt om i Jönköping. Mer information kommer i samband
med prospektet som sänds ut i mitten av december. Men planera in detta då du skall boka logi.
Kanske det behövs en extra natt.
HOTELLBOKNINGAR. Vi har gjort reservationer på tio hotell i Jönköping och Huskvarna. Information om
detta finns på partiets hemsida www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Du gör klokt i att snarast
boka hotell. Två av hotellen finns på Elmiaområdet om du vill ha nära till konferensen – men då måste
bokningen göras snarast.
BOKA BILJETT MED SJ Du kan redan nu boka din biljett på SJ, till rabatterat pris. Ju tidigare ju bättre
pris. Om du är osäker på tiderna kan du också boka ”ombokningsbar” biljett så har du lite marginal.

Bokningar görs på http://kd.nu/sj/kommundagarna2018/ Du kan boka för hela din grupp vid ett
tillfälle, så får ni sitta tillsammans på tåget.
JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK ERBJUDER ALLA DELTAGARE FRIA RESOR på
kollektivtrafiken i Jönköping. Varje deltagare kommer att få ett SMS ca två
veckor före kommundagarna med en länk till en app. Med denna app har du fria
resor på all kollektivtrafik i Jönköping under våra dagar. Bussar linje 1 går
mellan Jönköping city (centralstationen/Juneporten) till Elmia, vid Rosenlundsbadet. Bussarna går ca
var 10.e minut.
EXTRA EVENT TORSDAG KVÄLL – HV71 MÖTER SKELLEFTEÅ AIK. För dig som kommer dagen före, och
har ett intresse för Hockey, har vi ett fantastiskt erbjudande. Denna kväll spelar HV71 mot SAIK på
HV:s hemmaarena Kinnarps Arena i Jönköping (granne med Elmia). Matchen börjar kl 19.00.
Vi har fått ett specialerbjudande från HV71 där du för 200 kr (ordinarie
pris 300 kr) få se denna match live. Du bokar dina biljetter redan nu på
följande länk: http://hv71.ebiljett.nu/kampanj/KD
Boka tidigt för att garantera din plats – denna match kommer att ha
fullsatt arena.
Vi undersöker också möjligheter till andra arrangemang på torsdagskvällen – detta återkommer vi om
på hemsidan.
PROGRAM OCH ANMÄLAN. I början av december är det meningen att såväl komplett program som
anmälningsfunktion skall finnas tillgänglig på kommundagarnas hemsida. Prospektet kommer också
att skickas i tryckt form till ALLA förtroendevalda. Du skall ha den senast den 15 december.
Anmälan skall göras via anmälningsfunktionen på hemsidan. Endast anmälan gjord via denna
registreras. Sista dag för att göra anmälan är den 15 februari. OBS förhöjd avgift from den 21 januari.
Information om priser etc kommer i början av december.
DAGSPROGRAMMET I KORTHET
Fredag 09.00
11.30
12.30
13.20
17.00
19.30
Lördag 09.00
11.00
12.45
13.30

Extra arrangemang
Lunch
Öppnande och tal av Ebba Busch Thor
Fyra programpunkter i kongressalen
Seminariepass A
Kommundagsfest på Elmia
Tre programpunkter i kongressalen
Seminariepass B
Två programpunkter i kongressalen
Val-Kick-off i centrala Jönköping tillsammans med partiledare Ebba Busch Thor

INFORMATION OCH FRÅGOR.
Är det något du undrar över ta kontakt med Tommy Bernevång Forsberg. E-post
tommy@kristdemokraterna.se Telefon 076-527 25 06. Det går bra att SMSa frågor.
I övrigt se hemsidan, adress nedan.

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

