
Nytt år nya tag
Ann-Christin tar sig an 
2021. Hur förhåller vi oss 
till varandra och samhället, 
vad är vår uppgift i livet? 

Tillväxt väsby
Nu sjösätts projektet Till-
växt Väsby. En av insat-
serna i arbetsmarknads-
paktet som implenteras. 

Grön omstart 
Fem nya förslag för en 
grön omstart presenterades 
under Centerpartiets
kommundagar. 

Ny kretsstyrelse
Läs om vilken den nya styrelsen och ordförande är.  
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Nytt år nya tag!

Nu är vi igång med året 2021 och med det 
nya möjligheter, även om samhället fortsatt 
lider av coronapandemins effekter.

Det jag hoppas att ni alla känner och vet är 
att Centerpartiet alltid arbetar för förbätt-
ringar och att vi vågar att ta beslut som krävs 
för att värna individens rätt att utvecklas och 
ha ett självbestämmande över sitt liv.

Jag ser tyvärr de som försöker dela samhället, 
skapa negativa rubriker och peka ut grupper 
eller individer. Men för mig så hör inte rasism, 
sexism, diskriminering och svartmåla någons 
religion hemma i samhället. Vi kan bättre och 
jag ser modet hos många i samhället som 
väljer att jobba för samarbete och att se olik-
heter som en styrka. Jag kan aldrig tro att vår 
uppgift i livet ska vara att misstro, hota och 
hata. Snarare att vi tar ansvar och vågar se att 
olika är bra och att det gör oss starkare.

Just hopp och tilltro är viktigt i tuffa tider. Nu 
påbörjar vi nomineringsarbete och inför valet

2022 kan du som är intresserad anmäla ditt 
intresse att bli förtroendevald. Samhällets ut-
veckling behöver engagerade människor och 
jag vet att var och en kan bidra till att göra 
stor skillnad.

Ann-Christin L Frickner, gruppledare och 
kommunalråd 

Det här blir mitt sista inledande ord i ny-
hetsbreven, på årsmötet avgick jag som krets-
ordförande. Jag vill tacka för ert förtroende 
att få leda kretsen under förgående år, ett 
annorlunda år med nya utmaningar som vi 
alla tog oss an beundransvärt.  
 
Jag välkomnar in den nya styrelsen och inte 
minst Melinda Khan, som ny kretsordföran-
de. Jag önskar er alla lycka till och kan med 
gott självförtroende säga att jag vet att ni 
kommer göra ett toppen jobb!

Johan Magnusson
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Ny kretsstyrelse
Den 25e februari hölls Centerpartiet i Upplands 
Väsbys årsmöte. Med hänsyn till rådanade 
pandemi genomfördes mötet digitalt och hade 
bra uppslutning av kretsens medlemmar. Ett enigt 
beslut om en ny kretsstyrelse togs och består av: 
- Ordförande Melinda Khan, nyval 
- Vice ordförande Ann-Christin L Frickner, nyval
- Ledamot Johannes Wikman Franke, omval
- Ledamot Mikael Schmidt, omval
- Ledamot Iréne Eriksson, omval
- Ledamot Lotta Åberg, nyval 

Hej alla fina Centermedlemmar!

Jag vill börja med att tacka er för ert förtroende 
till ordförandeposten för Centerpartiet i Upplands 
Väsby. Jag ser väldigt mycket fram emot att lära 
känna fler av er under de närmaste månaderna 
då jag planerar att ta kontakt med er per telefon. 

Det är ingen hemlighet att 2020 var en utmaning 
för oss alla, då även för oss i Centerpartiet 
Upplands Väsbys styrelse. Vi är medvetna om att 
vi inte har haft möjlighet att erbjuda er medlems-
möten och aktiviteter på samma sätt som vi har 
gjort tidigare år. Under 2021 hoppas vi kunna 
ändra på det genom att bjuda in till digitala 
möten och aktiviteter. När vädret tillåter det 
kommer jag även erbjuda möjligheten till walk 
and talk, att vi helt enkelt tar en promenad på 
behörigt avstånd där ni får möjlighet att dela 
med er av era tankar och funderingar. Vad är era 
viktiga frågor inför valet 2022 och vad vill ni att 
Centerpartiet Upplands Väsby ska fokusera på 
för frågor?

Jag är väldigt nöjd med Centerpartiet Upplands 
Väsbys politiska arbete i kommunen, vi har bra 
och engagerade kommunalråd och förtroende-
valda som verkligen värnar om att alla har samma 

förutsättningar oavsett bakgrund och att frågor 
som är viktiga för oss i Centerpartiet lyfts och  
läggs fokus på.

Jag är övertygad om att vi tillsammans är starka 
och att vi tillsammans kan göra skillnad i Upp-
lands Väsby, så tveka inte att höra av er om ni 
vill engagera er politiskt eller om ni har frågor 
eller funderingar. 

Jag hoppas att ni alla får en fantastiskt vår och 
att vi snart hörs av! 

Melinda Khan, kretsordförande 

Välkommen Melinda - vår nya kretsordförande!
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Tillväxt Väsby

Gröna mobilitetslösningar
Centerpartiet i Upplands Väsby fortsätter att 
prioritera utvecklingen av ett grönare och mer 
hållbart Väsby. Det ska vara enkelt att göra miljö- 
vänliga val i vardagen. Som led i Väsbyalliansens 
satsning på mobilitetslösningar kommer dessa 
även att införas i de nya husen längs med Mälar-
vägen som kommer byggas i klassisk stil. Väsby- 
hem invigde i oktober sin första elbilspool, ett 
piltoprojekt ett av flera framtida gröna mobilitets- 
satsningar i kommunen. Vi driver på omställ-
ningen och vill se fler smarta och hållbara lös-
ningar för göra Väsby till grönare plats att bo, 
verka och leva i. 

kommun och Väsby Promotion med målet att 
skapa 375 nya jobb. Under en treårsperiod satsas 
totalt 9 miljoner för att med jobbmatchning, råd-
givning och stöd få fler företag att våga nyanställa 
och växa. 

"Vår satsning gör det möjligt för näringslivet att 
växa och att fler som står utanför arbetsmark- 
naden når egen försörjning. Det är avgörande för 
Väsbys utveckling långsiktigt men också på kort 
sikt då vi nu ser de negativa konsekvenserna av 
coronapandemin." – Ann-Christin L Frickner, 
ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och 
kompetensutskott. 

Valfrihet i livet - oavsett ålder och behov
För oss i Centerpartiet är valfrihet en av de vikti-
gaste frågorna vi driver, detta gäller både i frågor 
om boende och omsorg. Därför är det glädjande 
att Silver Life boende öppnar upp i år. Deras 
boendekoncept bygger ett boende anpassat efter 
indivdens behov och stor social gemenskap. Gå 
in på vår Facebook-sida för att titta på intervjun 
med vår gruppledare Ann-Christin och Mats 
Sundbom VD på Silver Life. Vi fortsätter att 
driva frågan om valfrihet i Väsby, bland annat 
arbetar vi för att införa LOV, lagen om valfrihets-
system, inom dagverksamhet.  

Under början av året sjösattes projektet Tillväxt 
Väsby. Ett samarbete mellan Upplands Väsby
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Coronamiljard till utbildning
Landets skolor ska dela på en extra miljard kronor 
och i februari betalade Skolverket ut hälften av 
pengarna till kommunerna. Andra hälften betalas 
ut i juni. Centerpartiet har varit drivande i frågan 
och regerningen tog i förra året beslut om till-
skottet. 

"Vi behöver nu lägga fokus på det som gör skill-
nad för elevens resultat. Först då kan vi få en 
skola som utjämnar livschanser och ger alla barn 
runtom i landet möjlighet att lyckas." – Fredrik 
Christensson.

Grön omstart
Fem förslag för en grön omstart:
1. Nytt nationellt mål för minusutsläpp.
Vi vill införa ett skarpt mål för minusutsläpp som 
utgår från Sveriges nationella klimatmål, och som 
säkerställer att vi verkligen når netto-nollutsläpp i 
Sverige till 2045.

2. Gör koldioxidlagring möjligt i Sverige.
Lagring av koldioxid i Sverige skulle göra det möjligt 
att säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för 
miljön.

3. Inför ett bonussystem på EU-nivå för minusut-
släpp. Klimatfrågan kräver samarbete och en eko-
nomisk bonus för företag på EU-nivå skulle snabba 
på arbetet med att plocka bort skadliga utsläpp från 
atmosfären.

4. Säkra kapaciteten och säkerställ leveranssäker-
heten av el i hela landet. Det måste finnas tillräck-
ligt med el när och där den behövs. Det är viktigt 
både för industrin och för den gröna omställningen. 
Vi vill se en ökad elproduktion utan kapacitetspro-
blem och att Svenska Kraftnät får ansvaret att säkra 
den långsiktiga leveranssäkerheten. Vi måste helt 
enkelt ha el i hela landet.

5. Bredda industriklivet med en riktad vätgassats-
ning. Vätgas och vätgasteknologi är en fantastisk 
möjlighet för mer förnybar energi. Det är en viktig 
energibärare och kan användas för att bland annat 
lagra och transportera energi. En viktig pusselbit i ett 
hållbart, förnybart energisystem.
 

Under Centerpartiets kommundagar i februari 
presenterades fem nya förslag för en grön om-
start. 

"Det här är konkreta förslag som tar stora steg 
mot klimatneutralitet i Sverige. Det innebär en 
grön omstart där företagens innovationskraft tar 
oss framåt. Där vi driver en politik både för en 
ljusare och betydligt grönare framtid." – Annie 
Lööf.

Förutom satsningar på koldioxidlagring och 
minusutsläpp handlar det om förslag för att göra 
elsystemet leveranssäkert i hela landet, samt om 
ytterligare satsningar på vätgas som energikälla.

Pengarna ska öka förutsättningen för alla elever 
att få den utbildning de har rätt till under pandemin.



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

Den 8:e mars var det internation-
ella kvinnodagen. Vi i Center-
partiet står upp för kvinnors rätt, 
jämställdhet och jämlikhet. 

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!

Intervjuserie 2021
Sedan årskiftet har vår gruppledare Ann-Chris-
tin inlett en intervjuserie, varje vecka publiceras 
en ny filmad intervju på vår Facebook-sida. 

Personerna som intervjuas är allifrån represen-
tanter för det lokala föreningslivet, politiker och 
andra intressanta individer som driver viktiga 
samhällsfrågor. 

Gå in på vår Facebook-sida för att ta del av 
intervjuerna och glöm inte dela dem vidare!
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Vardagshjältar
Sedan 2020 har Centerpartiet i Upplands Väsby 
uppmärksammat Väsbybor - vardagshjältar. En 
person som hjälper och ställer upp för andra i 
vardagen. 

Har du en klasskompis som ställer upp, en granne 
som finns där eller en företagare som gör det där 
lilla extra som du tycker förtjänas att uppmärk-
sammas?

Malin Rosén, grundare av Mindrecap och podden Driv-
kraften. En av intervjupersonerna som du kan få lära 
känna mer om i våra filmer. 

Hör av dig till oss med ditt tips och motivering genom att 
skicka ett mejl till vasbycentern@gmail.com


