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VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING !
NU ÄR PROSPEKTET KLAR för 2018 års kommun- och landstingspolitiska
dagar i Jönköping. Det är en som vanligt ett fullmatat program med många
intressanta medverkande och totalt 26 seminarier att välja på.

HEMSIDAN FÖR KOMMUNDAGARNA är också uppdaterad. Där hittar du all
information om kommundagarna.
•

•
•
•

Anmälningsfunktionen blir klar denna vecka. Förutom anmälan till
kommun- och landstingspolitiska dagarna gör du också anmälan till
de extra arrangemang som hålls på fredag förmiddag via denna
länk.
Program med prospektet finns att ladda ned (den version som skickas per post
vecka 50)
Konferensfakta med bl.a uppgifter om avgifter för konferensen.
Hotellinformation med bokningskoder och kontaktuppgifter.

VI STARTAR PÅ FREDAG FÖRMIDDAG med tolv extra seminarier och arrangemang. Du får möjligheten
att få lite extra genom att delta i något av dessa seminarier. Ett antal av dessa är kombinerade med
studiebesök på olika anläggningar inom Jönköpings kommun.
EX 1 Valledarutbildning för lokala valledare.
EX 2 Konferens för kommuner ned inget eller endast ett mandat i fullmäktige.
EX 3 Kulturpolitiken med besök på Kulturhuset Spira
EX 4 Miljö- och klimat med bl.a info om fastighetsnära insamling - ett lokalt miljöarbete
EX 5 Att bygga en ny stad i staden – modern stadsutveckling
EX 6 Så minskar vi ensamhet bland äldre och utvecklar stödet till anhörigvårdare.
EX 7 Framgångsrikt destinationsarbete
EX 8 Region Jönköping – bästa hälso- och sjukvård.
EX 9 Integration och migration med projektet Integrera Mera.
EX 10 Skola- och utbildning med fokus på olika pedagogiska metoder
EX 11 LSS – ett självständigt liv – för vuxna och unga.
EX 12 Kommunal arbetsmarknadspolitik som minskar utanförskap.
Samtliga arrangemang startar kl 09.00 och pågår till lunch kl 11.30. Vissa arrangemang hålls på
Elmia, andra på olika platser i Jönköping. Se vidare information på Hemsidan under ”program”.
För deltagande i seminarium EX3-EX12 uttas en extra avgift om 150 kr för att täcka omkostnader för
dessa arrangemang.

SPECIALSEMINARIER för valledare och representanter från kommuner med inget eller endast ett
mandat i kommunfullmäktige hålls på fredag förmiddag. Det är EX1 och EX2. Anmälan till detta görs
via anmälningsfunktionen till kommundagarna. Deltagande i dessa är kostnadsfri.

FESTKVÄLL PÅ ELMIA med mingel och
underhållning av Mack5. Ett lokalt band från
Jönköping som blandar gammalt med nytt, levererar
allt från lugn mingelmusik till fullt ställ på
dansgolvet. Festen börjar med mingel kl 19.30 och
sedan fortsätter vi med trerätters middag och
underhållning i en specialinredd lokal för
feststämning.
Det är också möjligt för den som inte deltar i
kommundagarnas program att bara anmälan sig till festkvällen. Detta
görs också via anmälningsfunktionen på hemsidan.

VALRÖRELSEN BÖRJAR NÄR KOMMUNDAGARNA SLUTAR.
Vi hoppas att du hänger med till Jönköpings centrum och blir kvar en
timma till på lördagen, för att lyssna till vår partiledare Ebba Busch
Thor som håller fösta valtalet och inleder val 2018.
Det blir ett fantastiskt arrangemang och en bra inledning av
valrörelsen med en härlig känsla där hundratals kristdemokrater, i
partijacka, möter flanerande Jönköpingsbor.
Tänk på att boka tåg så du kan vara med. Valupptakten på Hoppets
torg beräknas vara klart ca 14.30. Tåg avgår kl 16.05 från
resecentrum – så du hinner hem. Biljetter på SJ kan du boka redan
nu – till rabatterat pris. http://kd.nu/sj/kommundagarna2018/

BOKA HOTELL SÅ SNART SOM MÖJLIGT. Detta kan du göra innan du gjort din anmälan. På hemsidan
och på nästa sida i detta brev finns information om samtliga hotell. Tänkt på att planera för att kunna
delta på fredagsförmiddagens arrangemang.
MISSA INTE HOCKEYMATCHEN mellan HV71 och SAIK som går på
torsdagskvällen. Vi har, som vi nämnde tidigare, ett specialpris på 200 kr
(ord pris 300 kr). Du bokar dina biljett på http://hv71.ebiljett.nu/kampanj/KD
Vi ser fram emot fantastiska dagar tillsammans där vi lär och inspireras av
varandra samtidigt som vi har trevligt. Varmt välkommen till 2018 års
kommun- och landstingspolitiska dagar i Jönköping.
Tommy Bernevång Forsberg
Projektledare

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

