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PRESSMEDDELANDE:
Ny ordförande i Centerpartiet i Vallentuna
Motioner om Väsby Kvarn och Gamla Mejeriet
På söndagen den 19 februari höll Centerpartiet i Vallentuna kommun årsmöte. På årsmötet valdes Linda
Wijkström, till ny kretsordförande. På årsmötet behandlades också flera motioner om bland annat
området kring Väsby Kvarn i Vallentuna och om området kring ångbåtsbryggan och Gamla Mejeriet i
Brottby,
Linda Wijkström, är medlem sedan 2014. Hon har under 2016 varit vice ordförande och sitter som
ersättare i Fritidsnämnden sedan 2014. I sitt yrkesliv är hon generalsekreterarare för Elitfotboll Dam,
intresseorganisation för Damallsvenskan och Elitettan.
- Jag känner mig mycket hedrad till att leda Centerpartiet i Vallentuna kommun under kommande år,
säger Linda Wijkström, kretsordförande. Jag vill att vi i kommunkretsen arbetar med inkludering för alla i
kommunen inom olika områden. Centerpartiet i Vallentuna kommun är en växande krets i antalet
medlemmar, tredje största i Stockholms län. Jag ser också att vi under 2017 ha närmare samarbete med
våra avdelningar: Brottby- Kårsta, Centralavdelningen, Centerkvinnorna och CUF.
Edwin Gines Arrunategui, ordförande i Centerpartiets ”Centralavdelning” hade lämnat en motion om att
återuppbygga Väsby Kvarn.
Väsby Kvarn, är en symbol för Vallentunabygden. Kommunens agrara historia bör få vara en del i
kommunens framtida varumärkesarbete och i den utveckling som kommer ske i kommunen. Årsmötet
diskuterade att eftersom det finns nya intressenter och privatpersoner och därmed nya ekonomiska
möjligheter att bygga upp kvarnen bör Centerpartiet lyssna på dessa och se vilka möjligheter som finns.
Årsmötet uttalade också i en annan motion sig positiva till att utveckla området kring Kvarnbadet till ett
frilufts- och rekreationsområde.
Lars Carlsson och Björn Furugren Beselin mfl. lämnade in en motion angående området runt
ångbåtsbryggan i Brottby och Gamla mejeriet.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska undersöka frågan och arbeta för
att:
- att området runt gamla ångbåtsbryggan och Mejeriet ska användas för fritidsverksamhet och rekreation.
- att utreda om Gamla mejeribyggnaden kan renoveras och används för fritidsverksamhet – exempelvis
en Ungdomsgård
- att det utreda om det är lämpligt att planlägga för en campingplats i någon del av Brottbyområdet
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