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VÄLKOMMEN TILL JÖNKÖPING!
NU ÄR DET ENDAST SJU VECKOR KVAR tills dörrarna slås upp på Elmia och vi får hälsa dig
välkommen till valårets kommun- och landstingspolitiska dagar i Jönköping.

TRE NYA MEDVERKANDE KLARA Lena Nitz, förbundsordförande för
Polisförbundet kommer att utmana Andreas Carlson omkring
trygghetsfrågor i välfärdslöftet. Stefan Judderdal, förbundsordförande för
Psykoterapeuterna utmanar Emma Henriksson omkring sjukvårdsfrågorna
och Adam Cwejmanr, ledarskribent på Göteborgs Posten möter Aron
Modig omkring familjepolitiska välfärdslöftet.
NOMINERA ÅRETS KRISTDEMOKRAT .
I samband med våra kommun- och
landstingspolitiska dagar och festkvällen korar vi den
eller de som kommer att utses till ”Årets Kristdemokrat”.
Vem tycker Du har gjort speciella insatser det senaste året eller de
senaste åren inom kommun- och landstingspolitiken? Vem tycker du borde få
utmärkelsen för de insatser han eller hon eller de gjort?
Gör din nominering och skriv en motivering varför Din kandidat skall erhålla priset.
Nomineringen måste vara insänd senast den 12 februari till e-post
nomineringar@kristdemokraterna.se eller till adress: Kristdemokraterna, Årets Kristdemokrat, Box
2373, 103 18 Stockholm.

EN VECKA KVAR MED LÅG AVGIFT . Från och med den 21 januari höjs deltagaravgiften med 30%.
Spara lite slantar genom att göra anmälan omgående, om du inte redan gjort det – eller påminn de
som inte ännu anmält sig.
GLÖM INTE ATT BOKA HOTELL. Avtalspriserna och reservationerna upphör också den 21 januari.
Därefter gäller hotellens ordinarie priser.
INTRESSET ÄR STORT FÖR EXTRAARRANGEMANGEN på fredagsförmiddagen. Till samtliga dessa
arrangemang, förutom valledare och deltagare för 0- och 1- kommuners seminarierna, är det ett
begränsat antal platser. Här gäller först till kvar.

VALRÖRELSEN BÖRJAR NÄR KOMMUNDAGARNA SLUTAR.
Vi hoppas att du hänger med till Jönköpings centrum och blir kvar en timma till på lördagen, för att
delta i valrörelsens första ”valmöte” och lyssna till vår partiledare Ebba Busch Thor.
Kl 13.15 avslutas kommundagarna på Elmia. Därefter finns det ett antal
inhyrda transfärbussar som tar oss till Jönköping centrum och Hoppets Torg.
Ca 13.50 kommer vår partiledare att tala och flanerande
Jönköpingsbor får möta hundratals kristdemokrater.

OM DU KOMMER DAGEN FÖRE - MISSA INTE ATT BOKA PLATS FÖR
HOCKEYMATCHEN mellan HV71 och SAIK i Kinnarps Arena (granne med
Elmia). Du har specialpris på 200 kr (ord pris 300 kr). Du bokar dina biljetter 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 kommunoch landstingspolitiska dagar i Jönköping.
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