
c i väsby
Ann-Christin L Frickner, 
kommunalråd (C) och Johan 
Magnusson, ordförande (C) 
skriver varsin sommarhälsning 
till er Väsbybor. 

Tiokampen
Under en solig eftermiddag  
den 1 juni tilldelades Tiokampen 
Guldklövern. 

Homeparty
Homepartys är ett nytt koncept 
som vi introducerar till hösten.
Kanske i ditt vardagsrum eller 
din föreningslokal? 

Budget med flerårsplan
I maj presenterade Centerpartiet tillsammans med 
övriga partier i Väsbyalliansen sin budget med 
flerårsplan 2021-2023. På vårens sista fullmäktige 
den 15 juni togs beslut att anta budgeten. 
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Centerpartiet i Upplands Väsby
Hej bäste centermedlem! 

Det är en tuff period vi 
går igenom och den på- 
verkar enskilda individer 
såväl som företag och 
offentlig verksamhet. 
Jag hoppas att du och 
dina nära är rädda om 
er och följer de hälso-
direktiv som ges. Vi har 
en fantastisk sjukvård 
och omsorgspersonal 
som varje dag gör stora 
insatser i arbetet att
minska coronavirusets 
negativa påverkan. Kommunens personal gör 
även de mycket viktiga insatser i en tid som inte 
liknar det vi är vana vid. Stort tack till alla för 
det som sker dagligen och som får samhället att 
fungera trots pandemin.

Jag vill passa på att tacka våra förtroendevalda 
som under våren jobbat på med att ta beslut och 
driva Centerpartiets politik i styrelser, nämnder 
och utskott m.m.. Det är fantastiskt att arbeta 
tillsammans med er och ni gör verklig skillnad. 
Det är så vi kan klara den här tiden genom att 
samarbeta för att komma igång och jobba fullt ut 
när smittan är under kontroll. Därför är det också 
extra viktigt och bra att vi nu går fram med en 
budget som satsar på välfärdens kärna. 
 
Ann-Christin L Frickner, (C) gruppledare och 
kommunalråd 
 

Trevlig sommar! 
 
Jag vill passa på att 
önska alla i kretsen en 
riktigt trevlig sommar, 
om än annorlunda i 
denna tid. Njut av vad 
sommarsverige kan 
ge oss: jordgubbar, 
bad och soliga semesterminnen. Så ses vi till 
hösten igen med påfyllda krafter och tar nya tag 
tillsammans. 
 
Johan Magnusson, (C) ordförande Upplands 
Väsby krets

 
Ny på jobbet
 

Nu är jag på plats på 
kontoret sedan en 
månad tillbaka och  
känner att jag kommit  
in i rollen som politisk  
sekreterare. Jag ser 
fram emot en spännande höst, även om jag 
kommer ha fullt upp i sommar - politiken tar 
aldrig semester.  
 
Jag vill tacka er alla för det varma välkomnande 
jag fått av kretsen och prisa det engagemang jag 
mött av medlemmarna.  
 
Tveka inte att höra av er till mig vid frågor eller 
funderingar!
 
Hanna Edwards, (C) politisk sekreterare 
hanna.edwards@centerpartiet.se
Telefon: 08-590 974 09
SMS: 073-910 42 09
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Budget med flerårsplan 2021-2023
I förra veckan fick vi gehör för Centerpartiet och 
Väsbyalliansens budget med flerårsplan för 2021-
2023 vid vårens sista kommunfullmäktige. 

Centerpartiet har drivit på för att stärka med arbets-
marknadsinsatser. Det handlar både om att skapa 
möjligheter för tillväxt för näringslivet och för att 
hjälpa enskilda individer att nå egen försörjning 
och vi skjuter till 20 miljoner för detta arbete. Jag 
är också positiv till att vi fortsätter arbeta för mins-
kade klimatutsläpp genom att utreda införande av        
mobilitetstjänster inom Väsbyhems bostads-
områden. Ofta görs dessa tjänster i nybyggda 
områden men vi provar nu att se hur vi kan möjlig-
göra för mer klimat- smart mobilitet i redan befintliga 
bostadsområden. I budgeten ryms också insatser på 
skolområdet och för omsorgen för äldre och mycket 
mer.  

325 sommarjobb till kommunens ungdomar
325 platser är det i skrivande stund, men det kan 
tillkomma fler platser under de kommande veck-
orna. Den 15 juni startade sommarjobben, för vissa 
är det första jobbet och ett viktigt steg för att skaffa 
sig sin första arbetslivserfarenhet. En del av dem 
kommer få driva eget företag.

På grund ut av pandemin kommer ingen ungdom 
att jobba inom äldreomsorgen i år. Det var till en 
början en ovisshet vad som skulle hända med dessa 
ca 80 sommarjobbsplatser. Tack vare god kreativitet 
från både kommunens tjänstemän och olika lokala 
företag har dessa ungdomar tilldelats en ny plats på 
annan enhet. 

Lycka till alla sommarjobbare!

Centerpartiets och Väsbyalliansens budget med fler-
årsplan 2021-2023 hittar du på
centerpartiet.se/upplands-vasby/nyheter

Foto: Jesper Lundberg

Digital medlemskväll med Sofia Nilsson

Trots utmanande tider har kommunen lyckats erbjuda 
ett rekordhögt antal sommarjobb till våra ungdomar. 

Den 10 juni anordnade vi en digital medlemskväll 
med Sofia Nilsson, riksdagsledamot och utbildad 
sjuksköterska, för att prata om det rådande läget i 
och med covid-19. Många intressanta frågor och 
diskussioner hölls gällande de olika insatser som 
införts, bland annat om testningen som nu införts i 
Stockholms län. Vi pratade även det kommande 
statsbidrag till kommuner riktat för utbildning och 
helttidsanställning av och för vård- och omsorg-
personal som vi i kommunen ser fram emot att 
nyttja i våra verksamheter. 



Guldklövern tilldelades Tiokampen 
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Under en solig eftermiddag överlämnades 
Guldklövern till ordförande Ingmarie Gustafsson av 
kretsordförande Johan Magnusson och gruppledare 
Ann-Christin L Frickner.

- Det är mycket glädjande och hedrande för Tiokampen 
att vi uppmärksammas och tilldelas Guldklövern. 
Tack vare många eldsjälar liksom samverkan med 
andra föreningar och stöd från kommunen har 
Tiokampen blivit en tradition över generationer att 
delta, säger Ingmarie Gustafsson.

Tiokampens arbete skapar stor social gemenskap 
och främjar folkhälsan som möter Centerpartiets 
initiativ som genomförs i kommunen; att alla barn 
var dag får rörelse och motion under skoltid. 
Medlemmarna och alla frivilliga funktionärer gör 
det möjligt för barn att röra sig på ett lustfyllt sätt 
och visar på vikten av samhällsengagemang som 
för samman medborgarna i kommunen. 

Varför blev du politiskt engagerad Melinda?
Politik har alltid legat mig varmt om hjärtat och jag 
har under alla år vetat att jag är liberal. Vändpunkten 
för mig var när SD började öka i antal och när jag 
märkte att en av de större borgerliga partierna började 
sympatisera med dem. 

Centerpartiet representerade för mig landsbygd och 
jordbruk när jag växte upp, helt plötsligt var det 
som en dimma lyftes och jag insåg att så är det inte. 
Centerpartiet är ett parti som brinner för alla frågor, 
där mångfald och människors lika värde är minst 
lika viktigt som småföretagare och en bra sjukvård. 
När Annie Lööf vid senaste valet höll sitt ord och 
vägrade samarbeta med SD kände jag att jag äntligen 
hittat rätt. Jag är medlem i ett parti som står för sitt 
ord, jag är medveten om att det i maktens korridorer 
ständigt finns en kamp, men att våga stå på sig och 
att det i sin tur resulterar i att Centerpartiet fått 
igenom många nyckelfrågor är fantastiskt.

När jag fick möjligheten att bli ersättare i utbildnings- 
nämnden tvekade jag inte en sekund. Som mamma 
till två små barn ligger frågorna mig nära. Det är 
fantastiskt att få vara med och påverka de beslut 
som rör våra barns utbildning, från förskola ända 
upp till vuxenutbildning. Jag tror starkt på att våra 
barn behöver få rätt förutsättningar redan i förskolan, 

har de det kommer deras fortsatta utbildning att gå 
så mycket bättre. 

Våra barn ska känna sig trygga i våra verksamheter 
och våra föräldrar ska känna att deras barn är i trygga 
händer. När vi har uppnått det, kommer resterande 
att falla på plats.  
 
Melinda Khan, (C) styrelseledamot Upplands Väsby 
krets och ersättare utbildningsnämnden 

På tisdagen den 23 juni 11.00 livestreamar vi en 
intervju på Facebook med Marie Lindström från 
Tiokampen. Följ oss!



Allt i vardagen är politik fast vi kanske 
inte tänker på det. Ofta finns väldigt bra 
förslag som tyvärr aldrig kommer fram. 

Det vill jag ändra på! 
 
Därför kommer vi i höst lansera konceptet 
Homepartys. För att föra politken närmare 
till invånarna. 

Säkert har du och dina vänner tänkt - så 
här borde det vara! Om både stort och litet 
i kommunen. Det kan handla om bättre      
belysning längs med en cykelväg, omsorgen 
för mor- och farföräldrarna eller hur vi får 
vardagen och fritiden att fungera bättre.

Jag vill träffa dig och dina vänner i kompis-
gänget och föreningen, företagarkontakter 
och arbetskamrater för att höra vad ni 
tycker om hur vi kan förbättra i Upplands 
Väsby och svara på frågor om 
Centerpartiets politik. 

Homeparty!
Du bjuder in – jag lyssnar 

på dig och dina vänner. 

Självklart tar jag 
med kaffet!

 Samla ett gäng med människor i ditt       
vardagsrum eller föreningslokalen och bjud 
in mig för att prata om det som är viktigt 
för er. Era åsikter och tankar betyder möjlig- 
heter att förbättra Upplands Väsby. 

Jag ser fram emot att träffa er i höst!

Ann-Christin L Frickner, (C) gruppledare 
och kommunalråd
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OBS självklart kommer vi anpassa oss 
efter den framtida utveckliningen 
av corona. Ev. kan digitala träffar att 
hållas. 

Hör av dig med förslag på datum, 
vi fixar kaffet och svaren på era 
frågor. Tillsammans gör vi politik!

hanna.edwards@centerpartiet.se
Telefon: 08-590 974 09



Sommarpyssel 

Vågrätt (liggande) 
1. Bra att torka sig med efter bad
3. Ger vita ränder på kläder
7. Väsbys lagun bland pyramider
9. Fastnar överallt efter bad
12. Sommarkli
13. Den dansas likt grodor kring
15. Bärbart boende
16. Inte pippi men lika stark
17. Den är god och kall att äta

Lodrätt (stående)
2. Ej en snaps men uppfriskande salt
4. Rosa och syrlig grönsak
5. Nya sommarskor ger denna sveda 
6. Streck som skapas av sol 
8. Viloplats mellan två träd
10. Hemligt uterum 
11. Äts under sommarpremiär 
14. Väldoftande os skapas av 
denna aktivitet 

lösning ges på sista sidan i nyhetsbrevet



Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

På vårens sista kommunfullmäktige 
beslutades det att anta Centerpartiets 
och Väsbyalliansens budget med 
flerårsplan 2021-2023. Liknande 
och mer nyheter kan du ta del av 
på vår Instagram. 

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!

Vill du vara med och göra Väsby ännu bättre? 
Engagera dig i Centerpartiet Upplands Väsby!

Bli medlem idag - tillsammans skapar vi ett 
grönare Väsby där alla vill leva, bo och verka. 
Läs mer om hur du blir medlem på 
centerpartiet.se/upplands-vasby

Instagram: Centerpartiet Upplands Väsby

Engagera dig i Centerpartiet Upplands Väsby!

Sommarstängt på kontoret 

Foto: Henrik Juhlin

Vi stänger kontoret på Centralvägen 1 den 23 
juni och är åter på plats i augusti med uppstart 
med Väsbyalliansen vecka 34. Som vanligt 
finns jag att nås via mail under sommaren om 
du behöver nå mig om akut ärende och Hanna 
kommer att arbeta på distans om ni behöver nå 
kontoret. 

Nu väntar en välförtjänt ledighet för oss alla 
med sommar och återhämtning. Till hösten job-
bar vi på med förnyad energi.

Varmt och härlig sommar önskar vi er!
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lösning 
Sommarpyssel 

Vågrätt (liggandes) 
1. Bra att torka sig med efter bad - Handduk
3. Ger vita ränder på kläder - Solkräm
7. Väsbys lagun bland pyramider - Kairobadet
9. Fastnar överallt efter bad - Sandkorn
12. Sommarkli - Myggbett
13. Den dansas likt grodor kring - Midsommarstång
15. Bärbart boende - Tält
16. Inte pippi men lika stark - Annie Lööf
17. Den är god och kall att äta - Glass
18. Rött bär som träs på strå - Smultron

Lodrätt (stående)
2. Ej en snaps men uppfriskande salt - Kallsup
4. Rosa och syrlig grönsak - Rabarber
5. Nya sommarskor ger denna sveda - Skoskav
6. Streck som skapas av sol - Bikinilinje
8. Viloplats mellan två träd - Hängmatta
10. Hemligt uterum - Utedass
11. Äts under sommarpremiär - Surströmming
14. Väldoftande os skapas av denna aktivitet - Grilla
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