
Medlemsträff
Lördag den 2e oktober 
ses vi på medlems-
träff på Runby krog 
mellan kl.12.00-14.00.

Nyheter i Väsby
Beslut om Seniorernas 
hus är taget och Tillväxt 
Väsby skapar de första 
jobbtillfällena. 

Val 2022 
Valet 2022 drar igång 
redan nu, var med du 
också och engagera 
dig för valvinst. 

Partistämma 2021
3 politiska program, 10 kommitéer och 600 
motioner avhandlades för att lägga grunden 
för reformagendan inför valet 2022.
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Välkommen på medlemsträff 
och kandidatpresentation! 

 
Ta med vännen, kollegan och barnen.

Alla är välkomna!

Lördag den 2 oktober kl.12.00-14.00
träffas vi på Runby krog, Runby torg 3.

Vi bjuder på mat och dryck,
ett tillfälle att prata med våra

kandidater till kommunvalet 2022 
och Kerstin Lundgren är speciellt
inbjuden gäst. Kerstin är Center-

partiets utrikespolitiska talesperson 
och tredje vice talman i riksdagen.

Med andra ord ett
tillfälle du inte vill missa!

Anmäl dig till
upplandsvasby@centerpartiet.se
eller kom förbi när det passar dig.  
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Fullt fokus framåt

I helgen har jag och Melinda har deltagit i 
Centerpartiets riksstämma, där 600 motioner 
hanterades och tre program antogs. Vi har 
debatterat och röstat men också haft samtal 
med andra företrädare om samhällets behov.
 Det är verkligen fantastiskt att vara med 
andra personer som vill påverka och skapa bra
grogrund att ge kraft till varje människa. Bland
annat hade jag förslag om mer jämlik pensions-
avsättning för hemmavarande förälder under 
barnens två första år där stämman jämkade 
sig till en liknande skrivning och förslaget om 
vattenrening lika så. För mig är det viktigt att
lyfta de samhällsproblem som jag ser men ty-
värr nådde mitt förslag om att ge polisen till-
gång att använda hemliga tvångsåtgärder inte  
ända fram. Med den utmanande utveckling 
som sker i samhället har vi också bjudit in 
riksdagsföreträdare att diskutera hur vi kan 
hjälpas åt framåt nu då förslaget inte antogs.
 Under hösten hoppas jag att få möta så
många Väsbybor som möjligt för att höra hur 
ni vill att vår kommun utvecklas. Jag kommer 
gärna på besök om du med vänner, förenings-
liv eller företagare bjuder in. En levande demo-
krati skapas av dig och mig när vi engagerar 
oss - tack för att du vill bidra till ett grönare, 
företagsamt och inkluderande Väsby!

Ann-Christin L Frickner
Gruppledare och kommunalråd

Hej alla fina centervänner. Nu är hösten på
intågande efter en fantastisk sommar, jag 
hoppas ni har haft möjlighet av att njuta av 
den vackra sommaren. 
 I förra veckan, ägde Centerpartiets 
partistämma rum. Det var första gången jag 
deltog och det var en underbar upplevelse. 
Många viktiga frågor och motioner debatt-
erades, jag hoppas att ni hade möjlighet att 
följa det via Centerpartiets hemsida. Jag och
vår gruppledare tillika kommunalråd Ann-
Christin L Frickner representerade kretsen. 
 Det märks verkligen att vi är på väg in i
ett valår, och styrelsen har nu påbörjat att 
lägga en planering kring valarbetet. Vi har 
haft en pågående nominering och jag hoppas 
innerligt att du har valt att nominera någon 
annan, eller kanske till och med dig själv. För 
att göra skillnad och för att visa att vi står upp 
för människans lika värde behöver vi samla 
våra krafter och arbeta tillsammans. Det 
kommer att vara ett spännande valår och jag 
hoppas verkligen att du är med och hjälper 
till, om inte genom att vilja bli förtroendevald 
så genom att hjälpa oss när det är dags att 
träffa alla fantastiska människor där ute och 
påbörja vår valkampanj. 
 På lördag den 2 oktober kl.12.00 hoppas 
jag att jag kommer att få träffa just dig på vår 
medlemsträff. Vi bjuder på lättare mat och 
säkerställer att barnen får med sig en ballong. 
Så kom och träffa mig och alla andra härliga 
Centerpartister i Väsby, ta med dig en vän.

Melinda Khan 
Kretsordförande
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Klart för Seniorernas hus i centrala Väsby!

Cykelpool i Väsby
Som ett led i den mobilitetsstrategin 
Centerpartiet har drivit på har Väsbyhem 
i somras utökat sin mobilitetspool i Sigma 
med spillrans nya elcyklar. Detta är ett 
komplement till den populära elbilspoolen 
som startades under hösten 2020. Det är 
den första av sitt slag i Väsby, men inte 
den sista. Vi kan redan nu avslöja att fler 
smarta lösningar är på väg in i bostads-
beståndet. Om du vill nyttja mobilitets-
poolen ladda då ner appen Move About 
och skapa ett medlemskap och boka 
cykel eller elbil. 

Det vi har kämpat för i så många år blir 
nu verklighet - ett Seniorernas hus i 
Väsby. Stora Vilunda kommer bli en ny 
mötesplats för alla Väsbys seniorer. Huset 
kommer bland annat hyras ut till SPP 
och Finska PRO, men är även vara öppet 
för andra föreningar och aktiviteter. 

Tillväxt Väsby
I våras startades Tillväxt Väsby, som är
del av Centerpartiets och Väsbyalliansens
arbetsmarknadspaket om 20 miljoner. 
Redan nu kan vi rapportera att flertalet 
företag i Väsby tagit tillfället i akt och tagit 
hjälp av teamet. De första av de målsatta 
375 jobbtillfällen har nu kommit till. Vi 
följer utvecklingen och företagens tillväxt- 
resa med spänning och delar med oss 
till er om ett av Väsbys mest spännande 
projekt.  
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Varför blev du politiskt engagerad Lotta?
ningar för hela Sverige att leva. Det var ett
enkelt val att bli medlem i Centerpartiet. 

I Upplands Väsby ser jag ett Centerparti 
som arbetar för den vanliga människans
vardag. Det handlar till exempel om 
trygghet, en skola för alla, ett positivt 
företagsklimat och ett miljötänk för en 
hållbar framtid.

Jag brinner verkligen för en likvärd skola, 
där varje elev har möjlighet att välja en 
skola där eleven får rätt förutsättningar. 
Det ska inte spela någon roll om det är 
en friskola eller en kommunal skola. 

Även olika demokratifrågor är extra viktiga 
för mig. Till exempel tycker jag att med-
borgare i ett samhälle ska ges möjlighet
att kunna ta del av olika beslutsprocesser 
som påverkar en och att man ska kunna 
vara med och påverka sin egen vardag!
 

Partistämma 2021
Under partistämman avhandlades hela 
600 motioner och 3 politiska program, 
av centerpartister från hela landet. Under 
kommitté 7 fattades viktiga beslut om 
jämställdhets- och skolpolitik. Bland  
motionerna som antogs fanns högre krav 
på kvalitet i skolor; skolor som inte upp-  
fyller kvalitetskrav och regelverk ska  
kunna stängas snabbare än idag. Ett  
obligatotriskt och aktivt skolval ska införas 
i hela landet. Gör ytterligare relevant  
information tillgänglig; alla skolor ska dela 
relevant information med myndigheterna, 
för att statistik och annan information 
ska bli offentlig och lättillgänglig för alla. 
Resursfördelningen ska utredas; fokus

Inför valet 2018 kände jag stor frustration. 
Hur skulle jag förhålla mig till de frågor 
som låg mig varmt om hjärtat: människors 
lika värde, en liberal grundsyn samt att 
hitta lösningar på miljöproblemen?

Dessa frågor såg jag bara ett parti som 
tog på allvar och som också verkligen 
markerade mot de vindar som blåste 
(och blåser!). Eftersom jag är uppvuxen 
både i ett mindre samhälle och en mindre
stad, så tycker jag också att det är enormt
viktigt med en politik som ger förutsätt- 

ska ligga på elevernas behov, höga mål 
om kunskapsinhämtning, likvärdighet 
och högt ställda kvalitetskrav. Läs mer på 
Centerpartiets hemsida för att ta del av 
besluten.  
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Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

I augusti var vi på studie-
besök på Väsby Maker- 
space. Ett kreativt centrum 
för IT-slöjd som jobbar med 
att utbilda både pedagoger 
och elever inom digitalise-
ring på ett kreativt och kul 
sätt. 

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!

Valet 2022 börjar nu!
Vill du engagera dig i valet 2022? 
Det finns mycket att göra i en valkampanj 
och möjligheterna är oändliga. Inkom 
med idéer till valprogrammet, dela ut 
flyers eller prata centerpolitik med dina 
arbetskollegor vid lunchen. Om du vill 
engagera dig och har idéer hör då av till 
oss på upplandsvasby@centerpartiet.se.  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Valkonferens
Första helgen i september gick styrelsens 
valkonferens av stapeln och det drog 
igång valarbetet inför 2022. Vi gästades 
av Patrik Lundholm, C Stockholms län 
ombudsman, som höll ett föredrag om 
valprocessen. På dagordningen fanns 
även valkampanjer, målgrupper och val-
programmet med. En produktiv helg där 
styrelsen utvecklade valarbetet. 
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Gör din egen pumpalykta
1. Skär ut ett lock
Skär ut ett lock i toppen av pumpan. 
Vinkla kniven mot mitten så att locket 
blir större i överkanten. Det hindrar 
locket från att falla ner i pumpan, om 
den krymper. 

2. Gröp ur pumpan
Gröp ur pumpans innanmäte. Spara 
pumpaköttet till en pumpapaj. Du kan 
också enkelt göra rostade pumpkärnor
att strö över frukostfilen eller ha i 
müsli. 

3. Rita ögon, näsa och mun
Rita ögon, näsa och mun. Tänk på att 
placera munnen ganska högt upp, 
gärna strax ovanför pumpans rund-
aste del. Annars riskerar pumpan att 
rasa ihop när du skär ut en större mun. 

4. Skära ut ögon, näsa och 
mun till pumpalyktan
Skär försiktigt ut ögon, näsa och mun 
på din pumpa. 

5. Sätt på locket och tänd ett 
ljus i din pumpalykta
Placera ett ljus i botten på pumpan, 
tänd ljuset och sätt på locket. Njut av 
din fina pumpa tillsammans med en 
god pumpasoppa eller en pumpapaj.
 

Källa: Mitt Kök


