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Centerpartiet har lagt grunden för en ny framtid för Orsa och  
kommunen behöver även i fortsättningen ett starkt ledarskap.  
Mycket har gjorts, men en hel del återstår och vi söker därför  
fortsatt förtroende att fortsätta vårt arbete. 

Med den nya organisationen som ger ökad tydlighet, ett närmare  
samarbete mellan kommunens olika delar, en effektivare ledning  
och styrning och en god ekonomisk grund står vi rustade att  
föra Orsa framåt!

Mikael Thalin, Kommunalråd

För Orsa framåt!

Lägg din röst  
på Centerpartiet 
den 9 september!

fyra viktiga 
punkter för orsa
Centerpartiet i ORSA vill:
• säkra kompetensförsörjningen genom möjlighet till fortbildning,  
 karriärmöjligheter, goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö

• säkra en god kommunal ekonomi genom långsiktiga ekonomiska  
 mål och ett aktivt effektiviseringsarbete

• se till att miljö- och klimatarbetet är en självklar och naturlig  
 del i kommunens strategiska och operativa arbete

• skapa nya bostäder.

Leif Dahlfors  
Arbetsledare, Slättberg

Anne-Marie Fröjdh 
Textillärare, Orsa Skans

Bernt Westerhagen 
Ingenjör, Stenberg



Per-Erik Wiik
56 år, kommer från Maggås. Egen företagare inom juridik  
och fastigheter.

– Jag vill verka för att minimera kommunalt administrativt  
krångel och påtvingade kollektiva lösningar och pålagor.

Sofia Diefke
Född i Linköping. Har drivit Kungshaga tillsammans med sin man 
och jobbar nu som lärare. 

– Jag brinner för att Orsas skolor ska fortsätta uppåt och framåt!

Tomas Hanser
Bor i Torrvål. Företagsledare med intresse för ungdomsverk-
samhet, jakt och fiske.

– Jag vill vara med och påverka samhällsfrågor så att vi  
slipper beslut som till exempel förbud mot vedspisar.

Anna Frideus
Nyinflyttad i Orsa sedan ett år tillbaks. Utbildad inom manage-
ment, projekt- och personalledning. 

– Ett företagsklimat som ger företagaren de bästa möjligheterna 
att utveckla sig och sitt företag 

Camilla Staffan
Är 27 år och bor i Lisselhed. Yrkeschaufför med fritidsintressena 
grisen Solveig och skoteråkning. 

– En viktig framtidsfråga tycker jag är arbete och bostäder  
åt unga. 

Per-Erik Jonsson
54 år och bor i Orsa. Jobbar på räddningstjänsten. Jakt och fiske 
samt idrott är fritidsintressena. 

– Det är viktigt med en fortsatt positiv utveckling i skolan.

erfarenhet och nytänkande
I det politiska arbetet är det viktigt med en blandning av erfarenhet och  
nytänkande. Här låter vi ett urval helt nya C-kandidater presentera sig.

trygg vård och omsorg
För oss står äldreomsorgen i särskilt fokus. Det arbete som har på-
börjats med en investering i vårt äldreboende Lillåhem gör vi för de 
äldres välbefinnande och för att förbättra arbetsmiljön.

Ett kvalitetsarbete pågår där vi säkrar att våra äldre får den bästa  
vården och omsorgen. Äldreomsorgen ska vara så bra att man ser 
fram emot att åldras. 

Centerpartiet i ORSA vill:
• Skapa trygghetsboende för äldre

• Prioritera fortsatt verksamhet med aktivitetshandledare i äldre-  
 omsorgen och ge omsorgstagarna inflytande över sin vardag

• Se till att kosten är en viktig del i omsorgen och att det serveras  
 god, näringsriktig och lokalproducerad mat av hög kvalitet

• Jobba förebyggande inom individ- och familjeomsorgen. 

Susann Lindblad 
Sjuksköterska, Lisselhed

Jan Segerstedt 
Präst, Nederberga

Aino Eurenius 
Pensionerad  
sjuksköterska, Berget



De senaste åren har resultaten i Orsas skolor förbättrats, kvalitets- 
arbetet har kommit på plats och vi har fått bland den högsta andelen 
behöriga lärare i Sverige. Denna utveckling ska fortsätta med nuva-
rande skolstruktur som grund. 

Det är under de första skolåren som grunden läggs. Det är därför  
viktigt med tidiga insatser och att skolan organiseras så att det  
kollegiala lärandet stimuleras. Musikskolan har gjorts avgiftsfri som  
en satsning på Orsa som musikkommun.

Centerpartiet i ORSA vill:
• Satsa på digitalisering – med en pedagogik som stödjer användandet  
 av ny teknik

• Utveckla samarbetet och utbytet mellan skola och näringsliv

• Bygga upp ett familjens hus (en familjecentral)

• Säkra bra arbetsmiljö i skolorna genom aktivt underhåll av bygg- 
 nader och utomhusmiljöer.

ett gott lärande  
för framtiden

Håkan Yngström 
Pensionär, Ön

Eva-Lena Ekblom 
Chefsadministratör,  
Nederberga

Jan Lovén 
Företagare, Kallmora

Tillväxt och ett välmående näringsliv utgör grunden för att kunna  
bedriva skattefinansierad verksamhet. Under mandatperioden har  
vi, genom att samla funktioner som är viktiga för kommunens till- 
växt, skapat verksamhetsområde Samhälle med huvudansvar för  
dessa frågor. 

Hela den kommunala organisationen ska genomsyras av kunskap  
och engagemang för ett bra företagsklimat. Orsa ska vara en av  
Sveriges 100 bästa näringslivskommuner.

Centerpartiet I ORSA vill:
• Göra Orsa centrum grönare och attraktivare  
• Se till att kommunen fokuserar på att hjälpa företagen att göra rätt  
• Säkra utvecklingsmöjligheten i Grönklitt genom satsning på VA,  
 tillsammans med exploatören   
• Jobba vidare för upprustning av Inlandsbanan för gods- och person-  
 trafik.

utveckling för  
ökad tillväxt

Johan Smids 
Företagare, Born

Kurt Rågstad 
Företagare, Stenberg

Mikael Johansson 
Företagare, Torrvål



Anders Borg
Bor i Skattungbyn.  
Egen företagare,  
har två barn och  
flickvän.

Carina Konradsson
Född och uppvuxen i  
Gällivare. Har jobbat  
som farmaceut. 

Sven-Erik Sjöberg
Bor i Oljonsbyn.  
Jobbar som egen  
företagare inom  
skog, ekonomi och 
överlåtelser.

Madeleine Thalin
23-årig Orsakulla  
med rötterna i  
Åberga. Studerar  
till sjuksköterska. 

Anders Hjärpsgård
Har bott i Orsa i 15 år.  
Jobbar som gräv- 
maskinist.

Rose-Marie Jonsson
Född och uppvuxen i 
Orsa. Jobbar som  
personlig assistent.

Anna Hassis-Ståbis
Född och uppvuxen  
i Orsa, bor i Stackmora.  
Ingenjör som jobbar  
som vägmästare.  

Margareta Stjernqvist
Bor i Kallmora. Jobbar 
som diakoniassistent och 
är aktiv i Orsa Besöks-
grupp.

Här presenterar 
vi ytterligare ett  
antal kandidater


