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2020 - ett annorlunda år

År 2020 har verkligen inneburit utmaningar för 
många av oss som bor i Väsby och runt om i 
världen. Tyvärr har många personer och företag 
drabbats hårt av coronapandemi. Många vittnar 
om ensamhet som drabbar både äldre och yngre. 
Jag beklagar det och känner med alla som drabbats.  
 
Samtidigt finns hopp om att vi snart ska ha 
vaccin som gör att samhället ska kunna återgå 
till ett mer normalt liv. Alla längtar efter att 
kunna röra sig fritt och träffa vänner, att återgå 
till arbetsplatser och få igång alla verksamheter. 
Här vill jag lyfta kommunens verksamheter med 
medarbetare, chefer och fristående aktörer som 
trots stora påfrestningar levererar service och ser 
till att viktiga samhällsfunktioner är i gång. Stort 
tack för det.

Centerpartiet i Upplands Väsby har trots 
covid-19 fortsatt vårt arbete att möta kommun-
invånare och företag genom digitala möten. Jag 
har tillsammans med våra viktiga förtroende-
valda säkrat att Centerpartiets politiska priorite-
ringar och Väsbyalliansens gemensamma platt-
form genomförs. Läs gärna mer i nyhetsbrevet 

om Väsbyalliansens årsbokslut. Vi kan också vara 
stolta över Centerpartiet och Väsbyalliansens 
gemensamma arbete.
 
Jag avslutar med att skriva några personliga rader 
om min älskade dotter Elvira som i höst fick 
besked om att hon drabbats av Hodgkins lymfom, 
en cancer som drabbar unga. Vi har valt att vara 
öppna med detta för att också kunna fokusera 
på min dotters tillfrisknande. Det har varit en 
utmanande resa med behandlingar och oro men 
också mycket omsorg och en känsla av hopp. För 
en månad sedan fick vi besked att cancern nu är 
borta och sista behandlingsperiod avslutas den 
21 december i år.

Det är svårt att med några få ord beskriva hur 
min syn på livet har förändrat under denna tid. 
Jag vill förmedla att vi har en fantastisk cancer-
sjukvård som gör skillnad och att det finns stort 
hopp. Givetvis har jag med mig lärdomar om 
sådant som måste fungera bättre för dem som 
drabbas av sjukdom. Alla ska ha rätt till en nära 
tillgänglig vård, jag kommer fortsätta driva på för 
förändring. Under denna period har jag haft fullt 
stöd från Johan Magnusson och övriga förtroende- 
valda, samt från kommunledningen.

Nu väntar en välbehövlig julledighet och jag ser 
fram emot att vi åter möts under 2021 för att 
utöka Centerpartiets arbete för ett grönare, mer 
företagsamt och inkluderande Väsby. 

God Jul och Gott Nytt År!

Ann-Christin L Frickner, gruppledare och 
kommunalråd 
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Julhälsning från kretsordförande
Nu lider året mot sitt slut och vi bär nog alla med 
oss nya reflektioner från det gågna året. För mig 
har 2020 symboliserat både ett tufft år för Sverige; 
vårt samhälle sattes på prov och fört med sig tuffa 
utmaningar för både sjukvård, näringsliv och för 
oss enskilt. Men också ett bevis på ett samhälle 
som ställer upp för varandra, där vi ställer om 
och finner nya lösningar, ett samhälle som kämpar 
på i motvind.  

Vidare vill jag passa på att önska er alla en riktigt 
god jul och gott nytt år! 

Johan Magnusson, ordförande Upplands Väsby 

Som 40-talist och att ha upplevt 60 - 70-talen 
med studentuppror och Vietnamprotester  så var 
ett medlemskap i Centerpartiet något som senare 
växte fram. Genom mitt arbete, som var och är 
förankrat i C, L och LRF, förändrades min syn 
på samhällsfrågor och hur jag ville att de skulle 
åtgärdas. Valfrihet, att stötta privata initiativ, att 
främja landsbygden och landsbygdsfrågor är för 
mig viktigt.

Centerpartiet är för mig det sanna miljöpartiet 
som driver en politik för att ”Hela Sverige ska 
leva”. Efter att i 40 år ha varit och är sommar-
boende i Roslagen har jag stor förståelse för de 
problem som uppstår då vardagen runt omkring 
nedmonteras.  Närhet till vård och omsorg, bred-
band, kommunikationer, skolor, service av olika 
slag, allt ska fungera på landsbygden likaväl som 
om du bor i en tätort.

Med ålder och därmed erfarenhet är äldrefrågor 
intressanta för mig. För äldre i Väsby ska trygg-
het, valfrihet, rätt vård och omsorg vara ett mås-
te. Coronapandemin har visat på brister inom 
vården. Brister som kommunen tagit tag i, ut-
bildar och uppdaterar för att vara mer förberedda 
om något liknande händer igen. 

Förutom en MAS, medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska, har kommunen anställt en MAR, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska för rehabili-
tering, som också tar hand om anhöriga och an-
hörigfrågor. Kanske nästa steg kan vara en MAL, 
medicinskt ansvarig läkare. 

I Väsby byggs det, högt som lågt, bostadsrätter 
och hyresrätter, för unga och gamla. Kommu-
nen kommer också att bygga i Kairo. Då bygger 
vi ett boende för äldre med altaner och vacker 
utsikt över Mälaren. Det tycker jag våra ”gamla” är 
värda. 
 
Lillemor Svensson, ersättare i omsorgsnämnden 

Varför blev du politiskt engagerad Lillemor?
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Väsbyalliansens årsbokslut 2020 - kort versionen

Miljö- och klimatsatsningar

Under hösten har Centerpartiet drivit flera viktiga
miljö- och klimatsatsningar. Tidigare presenterades 
bland annat ett miljöteknikpaket och nästan 10 
miljarder på gröna budgetsatsningar 2021. Till-
sammans med Liberalerna och regeringen satsas 
nu 350 miljoner kronor till sanering av förorenade 
områden för att Östersjön ska kunna bli ett renare 

hav. Även en utredning har tillsats för att se över 
ökat ekonomiskt stöd till produktion av biodriv-
medel.  
 
– Idag importerar vi stora mängder biodriv- 
medel, trots att vi har fantastiska förutsättningar 
att producera det här i Sverige. Då är det själv-
klart att vi ska öka produktionen här. Det finns 
ekonomiska, miljömässiga och säkerhetspolitiska 
skäl till det, säger Centerpartiets klimatpolitiska 
talesperson Rickard Nordin. 
 
I december har ni också kunnat följa vinter-
kampanjen Krafttag för klimatet – för en ljusare 
framtid. Med förslag för att vända utvecklingen 
av klimatförändringarna. Genom miljövänlig 
teknik, grönare transporter, mer förnybar energi 
och bränslen kan vi minska utsläppen och gå 
mot en ljusare framtid.

2020 inleddes med något för oss helt nytt, ett nytt 
virus och nya utmaningar vi tidigare inte mött.  
Trots detta utmanande år har Centerpartiet 
tillsammans med Väsbyalliansen lyckats genom-
föra mer än två tredjedelar av våra gemensamma 
vallöften.  
 
För att möta följderna av coronapandemin har 
vi satsat 20 miljoner på ett arbetsmarknadspaket 
som under hösten fått form i projektet Väsby 
växlar upp. Projektet ligger nu i startgropen och 
kommer sjösättas under 2021 för att hjälpa fler 
personer in i egen försörjning och utbildning.  
Vi har även arbetat för öka tryggheten i kommunen  
och infört permanent kameraövervakning i 
centrala Väsby, infört knarkspårhund, lanserat en 
trygghetsapp och anlitat fler väktare.  

Centerpartiet kommer fortsätta att driva en 
liberal och grön politik så att Upplands Väsby
kan fortsätta att utvecklas för ökad grön tillväxt, 
företagsamhet och valfrihet.

Ett axplock av de vallöften vi under 2020 
infriat:

- Utökat antalet fältarbetare. 
 
- Etablerat ett nätverk för kvinnors företagande 
och ledarskap. 
 
- Stärkt stöd för barn med särskilda behov, utökat 
NPF-fortbildning för förskole- och skolpedago-
ger, både för kommunala och fristående aktörer. 
 
- Flera klimatsmarta gruppboenden LSS, lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade, 
står klara. 

- LOV, lag om valfrihetssystem, för dagverksamhet 
för att värna och öka individens valmöjligheter. 
 
- Elbilspool har invigts vid Sigma som del av den 
moblitetslösningssatsning som genomförs. 
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Nytt "Saltsjöbadsavtal" 

Beredskap under pandemin

I början av december meddelade Svenskt 
Näringsliv, PTK och LO-förbunden IF Metall 
och Kommunal att man nått en överenskommelse 
om svensk arbetsmarknad, bland annat Lagen 
om anställningsskydd (LAS). Avtalet omfattar 
den absoluta merparten av de anställda på 
arbetsmarknaden, och skapar fler möjligheter för 
människor att få ett jobb samtidigt som det ger 
miljontals anställda chansen att utvecklas och 
vidareutbilda sig genom hela livet. 

– Det här "nya Saltsjöbadsavtalet" är historiskt. 
Efter 40 år tar vi nu äntligen avgörande kliv mot 
en modern arbetsmarknad, säger partiledare 
Annie Lööf. 
 
Utöver arbetet med LAS-reformen har Center-
partiet arbetat för att fler företagare ska kunna ta 

I november togs beslut om ytterligare 10 miljarder 
kronor för att täcka merkostnaderna för att  
hantera coronaviruset i hälso- och sjukvården 
och omsorgen. Samtidigt meddelades att 
regeringen också avsatt ytterligare 3 miljarder 
kronor till testning för covid-19 under 2020. 
Men än finns mycket kvar att göra.  
 
– Centerpartiet driver på för att snabbt få på 
plats en mer rättvis och effektiv lagstiftning i det 
väldigt besvärliga läge vi befinner oss i. Vi behöver 
en pandemilag som bättre och mer ändamåls- 
enligt kan hjälpa till att bekämpa smittan, en 
lagstiftning som är förutsägbar och som fungerar 
både här och nu och i framtiden, säger Center-
partiets sjukvårdspolitisk talesperson Anders W 
Jonsson. 
 
Anders har också drivit frågan om Sveriges 
vaccinationsstrategi. I början av december ställde

han en direkt fråga till vice statsminister Isabella 
Lövin, var finns Sveriges vaccinationsstrategi? 
"Det duger inte att in i det längsta vänta på god-
kända vaccin innan man börjar skissa på olika 
alternativa lösningar på logistiken kring vaccine-
ringen”. Vi väntar än på regeringens svar. 

del av stöd och bidrag till följd av coronapandemin. 
Vi har bland annat fått igenom ett förlängt om-
ställningsstöd för företag och enskilda firmor 
året ut, med sänkt omsättningstapp.
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Återvinn och gör eget julpynt!

Det strålar en stjärna! Med papperspåsar  
blir det enkelt att göra pappersstjärnor 
själv. Med den här tekniken kan du enkelt
fixa snygga pappersstjärnor att pynta fönstren 
med i adventstid. Så här gör du din egen 
pappersstjärna: Använd mellan 8 till 12 
påsar, beroende på hur tät du vill att stjärnan 
ska vara. Ett tips är att testa dig fram när du 
gör mallen så att du får formen du vill ha, 
innan du klipper till alla påsarna. Veckla 
upp påsen och kolla att du är nöjd med 
resultatet. När du klippt till alla påsarna 
efter mallen limmar du ihop dem. Klipp 
med mönstersax om du vill variera utseendet 
på stjärnans kant.

OBS: Använd en batteridriven LED-lampa 
om du vill ha en ljuskälla i stjärnan. Lämna 
aldrig stjärnan obevakad med ljuskälla i.

Källa: Panduro Hobby

Adventsstjärna 
av papperspåse

Du behöver 
- Papperspåsar 
- Sax 
- lim 

Gör så här 
1. Börja med att göra en mall av en påse. 
Vik påsen dubbelt på längden och klipp till 
önskad form på spetsen. Klipp även små 
jack eller mönster i påsens långsidor. Var 
försiktig så att du inte klipper för långt in 
mot mitten.

2. Om du vill ha plats för en ljuskälla (obs: 
batteridriven LED) i mitten av stjärnan 
klipper du ett jack i påsens botten. 
 
3. Klipp till ytterligare 7 till 11 påsar efter 
mallen. Vik upp alla påsarna. 
 
4. Fäst lim från botten till spetsen på en 
påse. Lägg nästa påse ovanpå och pressa. 
Upprepa tills du har limmat fast alla påsarna. 
 
5. Öppna upp hela bunten som en rund 
solfjäder och fäst med gem. När julen är 
slut så är det bara till att fälla ihop stjärnan 



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

En gråmulen lördag i november 
deltog vår ordförande Johan 
Magnusson som prisutdelare på 
prisutdelningen av 60-års jublilerande 
Tiokampen. Tiokampen tilldelades 
tidigare i somras vår utmärkelse 
Guldklövern. 

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!

Facebook: Centerpartiet Upplands Väsby

Är din vän en framtida centerpartist?
Känner du någon som skulle passa bra som medlem 
i Centerpartiet? Någon med liberala tankar och som 
står upp för allas lika värde? Någon som kämpar för 
medmänsklighet, jämställdhet och en grön omställ-
ning?

En centerpartist helt enkelt även ifall de kanske inte 
vet det själv än!

Ställ frågan; Vill du bli medlem? Ring, smsa, skicka 
på messenger eller mail, det viktiga är att de får frågan.

Vill du hellre skicka ett vykort?
Vykort att ladda ned hittar du på Connect 
under medlemsvärvning.
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Lycka till!

Adventskalender - Vem är din politiska förebild?
Under december månad har du kunnat följa vår 
adventskalender. Varje advent publicerar vi ett film-
klipp med en av våra förtroendevalda som får berätta 
om sin politiska förebild. 
 
Vem är din politiska förebild? Skicka in ditt bidrag 
med motivering och var med och tävla om en burk 
med närodlad centerhonung från Upplands Väsby. 
Honungen produceras av vår förtroendevalde
Johannes Wikman Franke. 



Vi önskar er alla 
en riktigt god jul
och gott nytt år!


