Lars	
  Carlsson,	
  49	
  år	
  ,	
  Östra	
  Ormsta
Född och uppvuxen i Vallentuna. Ordförande i Fritidsnämnden, ledamot i
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen Vallentuna och
landstingsfullmäktige. Fortsatt satsning på spontanidrott för gammal och ung
– idrottsplatser, elljusspår, badplatser och utegym – i hela kommunen.
Byggnation ska ske i varsam takt i hela kommunen med respekt för
äganderätt. Använd kulturbyggnader i daglig verksamhet. Roslagsbanan till
Rimbo, fler tvärförbindelser.Skiftchef på Värtaverket där Europas största
bioeldade kraftvärmeverk ingår.facebook.com/lars.carlsson.73	
  

Christian Castenskiold, 35 år, Vallentuna
Jag kandiderar eftersom jag tror på individers förmåga att skapa
förutsättnigar för sig själva och sina familjer. Politik, för mig, handlar om
att underlätta folks vardag så att individernas val bestäms vad hon
strävaer efter – inte blir tilldelas. Men också att individens val i
förlängningen blir hållbara – både för vårt lokalsamhälle och större! Jag
är relativt nyinflyttad i Vallentuna Uppväxt, studier och arbete har fört
mig mellan olika platser i Sverige. Nu har jag rotat mig och i ett fritt och
öppet Vallentuna. Följ mig gärna på twitter.com/castnskld samt
facebook-com/castnskld
	
  
Bengt Dahlbeck, 71 år, pensionär, Össeby-Garn
Emil Dahlin, 22 år,
Min arbetslivserfarenhet består av att ha jobbat i butik och som supportrådgivare i
2 år. Politiskt har jag varit aktiv i CUF i styrelser och haft uppdrag i nämnd. I
politiken är min drivkraft dels att förändra och kunna förändra, dels att kunna stötta
andra att göra samma sak. Mina politiska frågor som jag inriktar mig på är
infrastruktur, miljö, landsbygden och skolan.

Torbjörn Einarsson, 43 år, Markim
Driver gård med hästar och får i Markim vilket har gett insikt i lantbruks och
småföretagares regelbörda. Att bruka en historisk miljö har även gett ett
stort intresse för kulturmiljöfrågor. Till vardags är jag ekonomie doktor vid
Handelshögskolan och forskar om samhällsstyrning med fokus på ideella
organisationers roll i välfärden. Är ersättare i Kommunstyrelsen och
ordförande i Socialnämnden där vi arbetar på att stabilisera läget för att
sedan kunna fokusera på kvalitéten i verksamheterna.

Jessica	
  Einebrant,	
  39	
  år,	
  Bro:by	
  
Jag intresserar mig bland annat för sakfrågor inom näringsliv, jordbruk,
matproduktion samt miljö- och samhällsbyggnad. Företagandet har stora
möjligheter att utvecklas mer kring dessa frågor inom kommunen. Exempelvis
önskar jag se en utveckling och prägel kring innovativt, hållbart och naturnära
boende i kommunen. Kopplingarna mellan tätortens och landsbygdens
möjligheter är avgörande för att göra hela Vallentuna ännu mer attraktivt.
Välkommen att kontakta mig jessica.einebrant@gmail.com

Åke Eriksson, 66 år, Ormsta
Nybliven pensionär som nu får mer tid för politiska frågor. I
kommunpolitiken för Centern sedan 1994 byggnadsnämnd, skolstyrelsen
och utbildningsnämnd. De 3 senaste mandatperioderna som
kommunrevisor. På fritiden driver jag 2 mindre jord- och skogsbruk i norra
Uppland samt är kassör och kansli för Vallentuna Volleyboll.
Begravningsombud för Vallentuna Kommun. Jobbat på KTH sedan 1993.
Mina hjärtefrågor är skola, fritid, it och småföretagande. De är också de
områden jag följt som kommunrevisor

Björn	
  Furugren	
  Beselin,	
  46	
  år,	
  Bro:by	
  
Orsaken till att jag valt att arbeta politiskt är att jag vill göra skillnad.
Solidaritet är också en viktig fråga för mig- att hjälpa människor att själva
hitta driv framåt. I mitt yrke är jag lärare. Jag har också varit fackordf i flera
år. Politiska uppdrag har varit nämnd- och kretsordf och inte minst ordf i
Brottby-Kårsta centeravd i många år. Frågor jag arbetat med är utbildning,
socialtjänst, LSS och äldre. Frågor som jag kommer driva hårt är äldreboenden med god mat och vård på alla orter i kommunen - skolor på
alla orter med skolträdgård - lika villkor för privata och kommunala utförare

Edwin	
  Gines	
  46	
  år,	
  Vallentuna	
  
Det är en ära att vara nominerad. Jag är intresserad av hälso- och
sjukvård, social- och äldreomsorg. Det är dags att höja kvaliteten på
vårdcentraler genom att samarbeta med SLL politiker. Privata och
kommunala verksamheter måste driva äldreomsorg med hög kvalitet.
Därför behovs bättre och tätare kontroller. Mer resurser till kvinno- och
tjejjourer. Integration handlar om att inkludera alla invånare för en
jämlik och jämställd kommun.@edwinginesarrunategui @edwingines
(fb) @edwingines(twitter)	
  

Peter Haking, 64 år, Markim
Jag driver , tillsammans med min fru, en hästverksamhet med ett 50tal fritidsryttare. Våra två döttrar som delvis är involverade i
verksamheten är också bosatta i Markim, i närheten av vår gård Husbyön. Då mitt stora intresse är miljö, kultur och natur har jag
funnit att Centerpartiet är det parti som bäst motsvarar mina
värderingar. Min mor har dessutom under många år varit engagerad
i Centerpartiet i Vaxholm, där jag bodde under min uppväxt. Just nu
är jag engagerad i Markims Hembygdsförening med syfte att göra
Markim mer känt.

Ulrik Hansson-Mild, 52 år, Kårsta
Officer i armén, boende i Kårsta, gift och två döttrar. Samhället ska
berika både stad och landsbygd och alla medborgare ges en möjlighet
att utvecklas och själva förverkliga sina livsdrömmar. I detta ligger en tro
på den enskildes vilja att själv ta ansvar för utbildning, arbete och
uppehälle. På det lokala planet har Vallentuna kommun alla
förutsättningar att vara ett lysande exempel på kombinationen av stad
och land - en god bas för såväl företag som dagspendlande.

	
  
Lovisa Kronsporre, 21 år, Brottby
Juriststudent och kandiderar i kommunvalet för att fortsatt vara med och
påverka för att göra Vallentuna ännu bättre att bo i. För ökad
sysselsättning och individens frihet måste det ges förutsättningar för ett
gott näringsliv. Kommunikationer måste förbättras genom tillskapande av
cykelvägar och bättre kollektivtrafik. Som ordförande i kulturnämnden
arbetar jag även för att göra kultur-och fritidslivsutbud tillgängligt för alla i
Vallentuna, mår vi bra mår kommunen bra!

Hèléne Leufvenmark, 41 år, Lindholmen
Relativt ny inom Centerpartiet Vallentuna, suppleant i Barn- och
Ungdomsnämnden sedan november 2016. Attraheras av Centerns perspektiv
på stad och land, miljö och företagande och glädjs åt att vara en del i vårt
viktiga demokratiska system. Bor i Lindholmen, arbetar med
verksamhetsutveckling på bank.

Anne-Marie Karlsson, Frösunda
Arbetat politiskt under större delen av mitt vuxna liv. Under en period har jag
varit vice ordförande i kommunstyrelsen så jag har gedigen politisk kunskap
om kommunens verksamhet. En av mina hjärtefrågor är vår miljö i både smått
och stort. I det inbegriper jag byggande och då byggandet på landsbygden
som ibland blir styvmoderligt behandlad. Det jag brinner för är också kvinnor
och barns utsatthet och jag arbetar sedan 17 år på Kvinnojouren i Vallentuna.
Ordförande i Röda Korset i Vallentuna.

Arne Lithander, 54 år, Brottby
För mig är den lokala politiken viktigare än Riksdagens karriärstege, att arbeta
ideellt är en viktig tillgång i föreningslandet Sverige. Jag kommer alltid stå på
den lilla och svaga människans sida. Mina borgerliga värderingar är en viktig
grundpelare. Att ge näringsidkare möjlighet att utvecklas och ge arbete till alla
utan onödig byråkrati. En utmaning för Vallentuna då företag, mindre sådana,
lämnar kommunen. Vi äldre glömmer lätt våra unga vilket är en utmaning. Vår
kommun är stor, kommunikationerna undermåliga och saknar tvärförbindelser
mellan våra Allianskommuner.

Erika Nordell 58 år, Vallentuna
Enhetschef IFO socialförvaltningen i Vallentuna, driver eget företag
inom hästnäringen. Bott i Vallentuna i 30 år. 4 mandatperioder
kommunfullmäktige, 1 mandatperiod 1:e vice ordförande miljö och
samhällsbyggnad. Idag 1:e vice ordförande Kyrkofullmäktige och
ersättare kyrkorådet.
Erfarenhet som egenföretagare och socialt arbete i kommunen i 30 år.
Mitt arbete ska medföra att grupper av människor i samhället inte
hamnar mellan olika politiska mål eller ställs mot varandra. Vallentunas
politik är en helhetsfråga för mig.

Katrin Nörthen, 53 år, Kårsta
Leg.förskolelärare. Arbetslagsledare/förskollärare i Sigtuna kommun. Jag
kandiderar för att kunna påverka förskolans utveckling på ett bredare politiskt
plan. I förskoleupproret.se, där jag är del i Admingruppen, engagerar jag mig
aktivt för att påverka politiken. Jag är drivande i lanseringen av #pressatläge
som syftar till att synliggöra situationen i förskolan. Sedan hösten 17 är jag
krönikör för LärarnasTidning.se Av mig kan ni förvänta er ett brinnande
engagemang.
	
  
Antonio Paras , 61 år, Markim
Jag kommer från Chile, bor i Markim och verksam i Vallentuna sedan 30
år. Gift, två vuxna barn och ett barnbarn. Studie- och yrkesvägledare,
jobbat även som församlingspedagog och ungdomsfältare. Sätter
människor i centrum. Samhällsfrågorna intresserar mig. Tror på möjlighet
till utveckling, kunna påverka sitt liv och samhället. Politiken är för mig en
väg till att påverka därför engagerar jag mig inom Centerpartiet. För egen
utveckling läser jag karriärutveckling (master)	
  

Elisabeth Rydström , 63 år, Vallentuna
Mitt engagemang för politik började med kärnkraftsfrågan . Varit aktiv
inom Centerpartiet med uppdrag som både som ledamot och ordförande
i nämnder/styrelser. Jag är även aktiv som förtroendevald i Vallentuna
församling. Civilt är jag diakon i Åkersberga, vilket gör att jag möter
många olika människor. Mina hjärtefrågor handlar bl.a. om jämställdhet ,
ofta fattas besluten i kommunen utifrån ett manligt perspektiv. En annan
viktig fråga för mig är trafikmiljön, i synnerhet för våra barn. Ex säkra
skolvägar, fler gång och cykelvägar, vindskyddade busshållplatser på
landsbygden. 	
  

Sofia Segergren, 45 år, Lindholmen
Om jag får medlemmarnas förtroende vill jag fortsätta vara gruppledare och
jobba vidare för mer centerpartistiska värderingar i Vallentunapolitiken. Jag
vill att kommunen ska få mer miljöprofil och vara en del i utvecklingen av
Stockholmsregionen med kollektivtrafik, bostäder och arbetsplatser så att
vardagen fungerar för våra invånare. Jag vill ta fram ett landsbygdsprogram
som tillvaratar hela kommunen och där närings-och föreningsliv på vår
landsbygd ses som en viktig del i kommunens utveckling.

Pelle Wijkström, 41 år, Snapptuna
Jag vill ta ett starkare grepp om att höja kvalitén i skolan och i
fritidsverksamheter. Skolan ska lära för framtiden vilket innebär att den
behöver rustas för de utmaningar som finns. Med min erfarenhet från skolan
och fritidsverksamhet i nästan 10 år hoppas jag att få ditt förtroende att driva
utbildningsfrågorna framåt. Är initiativtagare till Skolnätverket i Vallentuna,
välkommen att delta och följ på Facebook.	
  

