
kalendarium
Februari: Besök av 
riksdagsledamot Martin Ådahl.
Mars: Regionpolitiker på besök. 

blomstra
Delia Zadius besökte
Upplands Väsby för att prata 
vård och omsorg. 

Samverkan
Vi i Centerpartiet Upplands 
Väsby och Centerpartiet i 
Sigtuna har inlett ett samarbete 
för att hela Stockholms län ska 
leva. 

effektiv integration 
Vårt kommunalråd Ann-Christin L Frickner 
deltog i seminariet effektiv integration på 
kommundagarna tillsammans med 
Alireza Akhondi, riksdagsledamot,                      
och Etableringslyftet. 
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Ann-Christin L Frickner anordnade ett seminarium 
för Centerpartiets hästnätverk. Där presenterades 
Heby kommuns arbete för att bli en hästkommun. 
Ann-Christin hade även anordnat en tävling där 
deltagarna skickat in bidrag om hästens betydelse 
för sig själv, eller för Sverige. Under 
seminariet delades priser ut till vinnarna av 
tävlingen. 

Centerpartiets hästnätverk

Hur skapar vi en effektiv integration?
Det var en av sakerna som lyftes under 
kommundagarna. Ett lyckat seminarium där frågan 
lyftes utifrån ett nationellt perspektiv, av 
riksdagsledamot Alireza Akhondi och utifrån ett 
lokalt perspektiv, av vårt kommunalråd 
Ann-Christin L Frickner. Dessutom var 
Etableringslyftet inbjudna för att berätta om deras 
lyckade etableringsprojekt.

Centerpartiets kommundagar ägde rum den 30 
januari till den 1 februari. Dagarna var 
fullspäckade med nätverkande, seminarium och 
kunskapsinhämtning. I Anders W Jonssons 
inledningstal nämnde han bland annat 
Centerpartiets initiativ på undersköterskelyft med 
betald vidareutbildning och att Centerpartiet står 
upp mot främlingsfientlighet. 

” Vi kommer inte ge upp kampen för våra 
humanistiska värderingar, för ett Sverige där alla 
människor är lika mycket värda”, sa Anders W 
Jonsson under sitt tal på kommundagarna. 

Kommundagarna 2020

Effektiv integration
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Martin Ådahl kommer på besök

Centerpartiet i Upplands Väsby och 
Centerpartiet i Sigtuna har inlett ett samarbete för 
att hela Stockholms län ska leva. I mars får vi besök 
av regionpolitiker för att bland annat visa behovet 
av en nära vård i våra kommuner samt behovet av 
en välfungerande kollektivtrafik.  

C kommuner i samverkan 

Den 16 februari har vi i Centerpartiet Upplands 
Väsby årsmöte. Centerpartiets riksdagsledamot 
Martin Ådahl inleder årsmötet med att berätta om 
arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen. 

Martin Ådahl, Riksdagsledamot Centerpartiet

Ann-Christin L Frickner på trygghetsvandring

Vi i Centerpartiet tycker att det är viktigt att delta i 
civilsamhällets insatser för ett tryggare Väsby. 
Civilsamhället är en viktig del i arbetet för att skapa 
ett Väsby där alla vill leva, bo och verka. 

Vårt kommunalråd och andra Centerpartister har 
vid ett flertal tillfällen deltagit vid 
trygghetsvandringar med gruppen ”För ett tryggare 
Väsby”. Vi ser fram emot fler tillfällen att 
trygghetsvandra i vår och vi tar gärna sällskap av 
fler! Vi ska gå trygghetsvandringar med Smedby 
Hundklubb och med För ett tryggare Väsby.

Kommande händelser
Trygghetsvandringar

Mikael Schmidt, Gill Brodin & Ann-Christin L Frickner
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Besök

Delia Zadius och Ann-Christin L Frickner

Delia Zadius är egenföretagare. Hon driver 
företaget Blomstra, ett företag som erbjuder 
assistans och hemtjänst på flera platser i Sverige. 

I slutet på januari bjöd vi i Centerpartiet Upplands 
Väsby in gruppledare i Stockholms län och 
medlemmar för att prata vård och omsorg. Delia 
berättade om hennes företag och om hur man möter 
människor i omsorg. 
 
I Upplands Väsby ser vi en kraftig ökning av äldre 
framöver och därför är det viktigt att vi säkrar upp 
en kvalitativ vård och omsorg där individen är i 
fokus. 

Delia Zadius besökte Upplands 
Väsby för att prata omsorg

Bildtext
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Företagsbesök 

Som ordförande för näringslivs- och kompetens-
utskottet gör Ann-Christin L Frickner företagsbesök. 
Företagen är en av grundpelarna i samhället och 
därför tycker vi att det är viktigt att kommunen och 
näringslivet har en nära dialog.  

Under hösten besökte Ann-Christin L Frickner 25 
företag. Det var trevliga besök med många givande 
samtal. Hittills i år har Ann-Christin varit på 
ytterligare fem företagsbesök; Båtklubben, 
Handelsbanken, Windh & Co, Pumphuset och 
Fritidsbanken. 
Därutöver träffar vårt kommunalråd Ann-Christin 
även företagare och Väsbybor som vill skapa dialog 
eller har eventuella inspel till kommunen. 

Företagsbesök

Besök hos reklambyrån Windh & Co

Besök hos Fritidsbanken tillsammans med Oskar Weinmar (M) och 
Roland Storm (VB)

Besök hos Pumphuset tillsammans med Oskar Weinmar (M), Per-Ola 
Lindahl (Näringslivschef) och Väsby Promotion
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Följ oss på Facebook!

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

Engagera dig i Centerpartiet Upplands Väsby!

                            KLIMATANPASSA VÄSBY!
                            Klimatförändringarna är här och   
                            nu, det räcker inte längre med att vi
                            bara bekämpar dem, vi måste också
                            se till att klimatanpassa våra 
                            samhällen. 
En del av det arbetet är att transporter och utsläpp 
som kopplas till resor hanteras. Hur gör vi det? 
Läs mer på centerpartiet.se/upplands-vasby

Facebook: Centerpartiet Upplands Väsby

Instagram: vasbycentern

                            VI VILL SÄKRA TILLGÅNGEN  
                            TILL RENT VATTEN 

                            Under kvällens kommunstyrelse 
                            togs beslutet att förnya avtal för 
                            medlemskap i Norra 
Stockholmsåsens grundvattenråd. 
Vi i Centerpartiet tycker att vattenfrågan måste 
prioriteras – eftersom tillgången till rent vatten och 
rent dricksvatten inte längre är en självklarhet i alla 
delar av Sverige. 

Tycker du också att det är viktigt att säkra 
tillgången till rent vatten? 

Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram!

Foto: Henrik Juhlin


