RIKSDAG

PÅ FÖLJANDE SIDOR FINNS DINA
RIKSDAGSKANDIDATER

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN

ALIREZA AKHONDI

ÅLDER: 36 BOR: DANDERYD

Klarsynt, energisk, modig, kreativ och engagerad är ord som oftast används av andra för att
beskriva mg. Brinner för jämställdhet, jämlikhet och människors lika rätt och värde. Erfaren i centerrörelsen efter 15 års medlemskap.
Grundare av Humanitet.nu. Arbetar just nu
med en av de tuffaste samhällsutmaningarna
på daglig basis, integration av nyanlända.
Läs mer om mig och varför jag vill få ditt förtroende att representera dig i Sveriges riksdag
på integrerad.se, facebook.com/integrerad

EBTISAM ALDEBE

ÅLDER: 54 BOR: SOLNA

Mina grundvärderingar bygger på en stark
tilltro till Center partietspolitiska värderingar
och till rättvisa. Alla människor har rätt att
leva sina liv så som de vill. Vi har lagar och
regelverk som styr vad vi får och inte får göra.
Dessa ska följas. Men rättvisa och lika villkor
kan aldrig vara att alla pressas ner i samma
form. Rättvisa är inte heller att straffa alla för
att få beter sig illa.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
NAUFAL ALIZADÉ

ÅLDER: 40 BOR: JÄRFÄLLA

Jag heter Naufal Alizadé. För 14 år sedan hade
jag startat ett nytt liv i ett land där jag hade
aldrig varit förut eller känt någon - Sverige.
Idag är jag rättstolk och under 10 år var mitt
jobb är att hjälpa svenska myndigheter och
nyanlända att förstå varandra. Min erfarenhet
kan bli en tillgång för vårt parti därför vill jag
kandidera till riksdagsvalet.

BISSE ALM

ÅLDER: 62 BOR: MÖJA

Entreprenör från Möja, en landsbygd där det
är tufft att bo, leva och verka. Förenade 260
företagare inom besöksnäringen i Stockholms
skärgård och tog initiativ till ”Stockholm Archipelago” idag ett samarbete mellan det offentliga och näringen. Föreläser inom värdskap och
entreprenörskap. Älskar att stå på scenen och
förmedla kunskap som kan leda till en bättre
värld. Nyckelordet är värdighet, alla i Sverige
ska ha ett värdigt liv oavsett ålder, kön, etnicitet eller om man har speciella behov.

URBAN AXMARK
ÅLDER: BOR: TÄBY

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
INGEMAR ANDERSSON
ÅLDER: 61 BOR: SOLNA

Född 1956, gift och har 4 vuxna barn, 3 barnbarn.
I Stockholmsregionen bor vi i lägenheter så
vi behöver laddstolpar till våra elbilar. Vårt
samhälle skall skyndsamt lämna det fossila
bränslen och använda biobränsle från skog och
jordbruk. Priserna på solenergi fortsätter sjunka och12grundvattnet. Detta är några av de
frågor som jag menar är viktiga och som jag
kommer driva med energi och frenesi.

ELENA AYDOGDYEVA

ÅLDER: 49 BOR: HUDDINGE

Från nyanländ till fastanställd på mindre än
2 år. Är det är möjligt? Ja, och det är jag ett
levande bevis på.
Men det går inte lika bra för alla invandrare i
Sverige. Det vill jag ändra på.
Jag kandiderar till Riksdagen för att bidra med
mina erfarenheter som jag skaffat på vägen
från nykomling i behov av arbete till en svensk
företagare som skapar jobb.

THERESIA BERENDAHL
ÅLDER: 48 BOR: SORUNDA

Blev 2014 invald i kommunfullmäktige, satt 2
år i Barn och Utbildningsnämnden.
Arbetat som sjukvårdsbiträde, restaurangbiträde, butiksbiträde, småföretagare inom lokalvård och handel. Utbildat mig till Socionom,
arbetat inom Socialtjänsten, försörjningsstöd,
är nu Boendekonsulent.
Intresserad av integration,samhällsbyggnad
och småföretagande. Frågor som bostadsbrist,
psykisk ohälsa, VINR ,flyktingmottagande och
samverkan mellan kommun, landsting och
stat.
Har två barn, sjunger i kör och tränar.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
GÖRAN BERGSTRÖM
ÅLDER: 47 BOR: SOLNA

Mitt namn är Göran Bergström, jag är 47 år
gammal och jag bor i Solna. Till vardags arbetar jag på Totalförsvarets Forskningsinstitut,
FOI, som analytiker. På fritiden umgås jag med
mina två barn, läser en del och är engagerad i
Hemvärnet.
Jag kandiderar till riksdagsvalet för att jag vill
vara med och bidra så att frågan om hur vi
skapar ett samhälle som är både hållbart och
robust utan att göra avkall på utveckling hamnar mer i fokus och får större uppmärksamhet
bland Sveriges befolkning.

PATRIK BUDDGÅRD
ÅLDER: 32 BOR: LIDINGÖ

Jag tror på en miljöpolitik som förenar hållbarhet och tillväxt. Genom att sätta miljöteknik i
första rummet får Sverige en konkurrensfördel
i den globala handeln. Vi behöver också höja
fokus på utbildningsfrågorna där svaret inte är
centralisering utan att tvärtom ge lärare och
rektorer makt över klassrummet.
Jag är utbildad gymnasielärare och statsvetare
som idag arbetar som gruppledare för Centerpartiet Lidingö.
Följ mig på twitter: @PatrikBuddgard

MARGARETA CANTELL

ÅLDER: 75 BOR: SOLLENTUNA

Jag ar lämplig kandidat med mångårigt arbete
som läkare i olika specialiteter, 3 mandatperioder ersättare i landstingsfullmäktige och en
mandatperiod patientnämnden. Har mångårigt
arbete inom kommunal politiken i Sollentuna,
med i valnämnden i Sollentuna Kommun och
med i Locums styrelse.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
LARS CARLSSON

ÅLDER: 49 BOR: VALLENTUNA

Kommunal- och landstingspolitiker, Vallentuna.
Lokalt är jag ordförande i Fritidsnämnden i Vallentuna, sitter i kommunfullmäktige, ersättare
i kommunstyrelsen och landstinget.
Arbetar som skiftchef, driftingenjör, på Värtaverket där ett av Europas största bioeldade
kraftvärmeverk finns. Energiomställningen
av samhället och transporterna är en av våra
största utmaningar.
En öppen ekonomi, med kronan kvar, gynnar
förtagandet. Utan bra infrastruktur i hela landet stannar Sverige.

VICTOR EMANUEL
CHIOREAN

ÅLDER: 27 BOR: HUDDINGE

Victor Emanuel Chiorean är mitt namn och
med ödmjukhet kandiderar jag för mitt älskade
parti i riksdagsvalet. Jag arbetar som säkerhetssamordnare i Huddinge kommun, är skidentusiast, naturvän men usel gitarrist.
Med ett starkt engagemang för och erfarenhet
av trygghet, säkerhet, integration och utbildningsfrågor ägnar jag min kraft åt att förverkliga partiets och våra medlemmars drömmar.
Rikets utsatta, landsbygden och städer växer
med vår politik. Människors kraft ska främjas
och inte tuktas.

PATRIK DAHL

ÅLDER: 51 BOR: NORRTÄLJE

Jag har en bakgrund inom kollektivtrafikbranchen,där jag främst arbetat med produktion
och trafikplanering.Förtroendevald för (C) i
Norrtälje kommun har jag varit sedan 94 och
jobbat mest med frågor om barn och ungdomars utbildning,även suttit i KF.Bor med min
familj på landet utanför Norrtälje.Därför kandiderar jag : Centerpartiets värdegrund är alla
människors lika rätt och värde, och den behöver stärkas även i riksdagen.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
HELEN DWYER

ÅLDER: 53 BOR: TYRESÖ

Statsvetare med inriktning mot främst internationell politik. Arbetar med forskning där
tonvikten ligger på att undersöka hur utbildningsreformer skapas och formas från ett säkerhetspolitiskt perspektiv. De frågor som jag
ser som extra viktiga är hur vi ska forma det
framtida säkerhetspolitiska arbetet både inom
Europa och runt Östersjön för att kunna bidra
till fortsatt stabilitet. Samt att fortsätta stärka bilaterala och multilaterala förbindelser för
ökad tillväxt i ett globalt samhälle.

HENRIK ERIKSSON

ÅLDER: 37 BOR: HALLSTAVIK

Jag arbetar som verksamhetschef för några
gruppbostäder inom LSS och sitter som ersättare i Barn- och skolnämnden i Norrtälje
kommun, men känner mig redo för större
utmaningar. Jag har en stark humanistisk värdegrund och kandiderar till Sveriges riksdag
för att med medlemmarnas förtroende kunna
få en möjlighet att driva Centerpolitik och bidra
till att hela landet ska leva samt att även personer med en funktionsnedsättning ska kunna
ta större plats och ha egen försörjning i form
av ett arbete.

PER FORSBERG

ÅLDER: 36 BOR: SOLNA

Att våga hoppa från ”Femmans” trampolin kräver både kraft och mod. Många tankar snurrar
säkert runt i ditt huvud precis innan. Jag faller
sakta ner genom luftrummet innan min kropp
når vattenytan. Är det här det sista jag gör i livet? Nej det är det inte, för när jag kommer ut
på andra sidan är det som en orädd och stark
människa av landet Sverige.
Jag är en person som gör det till sitt att hjälpa andra medmänniskor som inte kan eller vill
ropa ordet ”HelpMe”. olofper.forsberg@gmail.
com

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
EMIL FORSLUND-DAHL
ÅLDER: 20 BOR: NORRTÄLJE

Mitt namn är Emil Dahl, är 20 år och studerande. På fritiden tycker jag om att läsa och spela. Jag tycker också om djur, och upplever ett
stort lugn av att vista mig i skogen.
Som centerpartist värderar jag frihet högt,
både ekonomisk och social. Det är inte statens
jobb att sätta befolkningen under förmyndarskap och förvalta deras plånböcker. Därför
krävs det decentralisering på alla håll. Skatten
bör istället gå till att försvara människors rätt
till liv och egendom.

TORSTEN FRIBERG

ÅLDER: 69 BOR: JÄRFÄLLA

Torsten Friberg, trogen centerpartist
70 år, socionom, gift. Arbetat inom civilsamhället – idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen,
folkbildningen – i 43 år. Ordförande i ett antal
styrelser, t.ex. Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS.
Jag tror att jag med mina många års erfarenhet av samhällspolitiskt engagemang och ett
omfattande nätverk kan vara en röst åt den
stora gruppen 65-plussare, vilka behöver en
tydlig centerkraft i riksdagen.
Jag är aktiv i Centerns nya seniornätverk på
riksplanet.

ANN-CHRISTIN L FRICKNER
ÅLDER: 52 BOR: UPPL. VÄSBY

Jag ber om Din röst och Ditt stöd. Jag vill med
mer jordnära politik skapa:
1.bättre företagsklimat i Sverige där kreativa
människor kan växa, utveckla idéer och fler
jobb
2.mer valfrihet, mångfald i vård skola och omsorg och andra delar som ger egenmakt i hela
landet
3.möjligheter för hästnäringens roll och friskvård i Sverige
4.tillväxt av hållbara samhällen och gröna städer mer närodlad mat och smarta innovationer
att lösa miljö- och klimathoten

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
EDWIN GINES

ÅLDER: 46 BOR: VALLENTUNA

Jag heter Edwin Gines och är förtroendevald i
Vallentuna. Jag jobbar i sjukvården 20 år. Som
politiker har jag mitt största engagemang inom
hälso- och sjukvårdssektorn. Jag har kontakt med olika yrkesgrupper i sjukvården och
vi pratar om hur sjukvården kan förbättras.
Min vision är en sjukvård som fungerar som
ett välsmort maskineri där alla komponenter
kompletterar varandra och där patienten står i
centrum. Alla har rätt till vård med hög kvalitet
i vården oavsett var du bor i Sverige.

TAGE GRIPENSTAM
ÅLDER: 62 BOR: HÖLÖ

Jag brinner för allas lika rätt och värd. Företagens villkor för fler jobb. Att ge alla valfrihet
och möjligheter till ett gott hållbart liv, barn,
unga, familjer och äldre. Ett öppet Sverige där
alla får plats flykting, HBTQI-personer eller du
med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta
sig fram i samhället, karriären och kollektivtrafiken. Jag är en erfaren, skicklig politiker med
stort hjärta för föreningsliv. Ideell i flera organisationer, idrott, landsbygdsutveckling, och
Svenska kyrkan.

ANTON GYLLENSTEN
ÅLDER: 26 BOR: HANDEN

Jag tycker att politiker ska göra det lättare för
människor att leva och utvecklas i samhället.
Det måste vara enkelt att driva företag, starta
företag, få sitt första jobb.
Får jag förtroendet ska våra väljare få hopp
om jobb, solidaritet, välfärd. Vi tillsammans
med våra kunskaper ska vara en stark motkraft till alla som vill motverka det. C behövs i
riksdagsgruppen. Därför söker jag ert stöd och
er röst, jag vill representera dig och centerrörelsen efter valdagen. Tack!

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
ROBIL HAIDARI

ÅLDER: 45 BOR: SÖDERTÄLJE

Småbarnspappa från en småföretagarfamilj.
Uppvuxen i Jönköping, studerade i Umeå och
nu bosatt i Södertälje. Har ett stort engagemang i föreningslivet och brinner för alla
människors lika värde.
Sverige är på väg att klyvas där stora grupper
riskerar att hamna utanför. Jag vill motverka
det växande utanförskapet, utveckla konkreta
förslag för en bättre integration, göra det enklare för unga och nysvenskar att ta sig in på
arbetsmarknaden samt ge småföretagen bättre
förutsättningar att växa.

KLAS HAMRIN

ÅLDER: 73 BOR: HUDDINGE

Civiling - jobbat med IT/elektronik, utbildning,
finansiering, organisation, upphandling, utbildning och B2B-försäljning. Varit byråkrat, säljare, chef, VD, styrelseledamot och revisor. Analytisk, god skribent och teoretiker som även
kan motorsåg, traktor, husbygge och odling.
Gift sen 69, vuxna barn o barnbarn. Kandiderar för att tillföra kompetens till centerpartiet
och riksdan, för att attrahera väljare som tidigare röstat på andra partier och väljare som
vill se en “klok gubbe” på valsedeln.

ELIAS HANNA

ÅLDER: 52 BOR: SOLNA

Humanism, frihet och jämlikhet är mina tre
politiska prioriteringar som får mig att engagera mig politiskt. De senaste 15 åren har jag
varit aktiv som fritidspolitiker. Suttit i bl.a. i
kommunfullmäktige, kultur - och Fritidsnämnden, omvårdnadsnämnden, och Likabehandlingskommittén i Solna Stad. Läste Freds-och
konfliktkunskap vid Uppsala universitet. Sedan
2007 jobbar jag som behandlingsassistent på
socialförvaltningen i Stockholm stad.
Jag kanditrerar för att värna om ovan nämnda
värden

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
MARTIN ALEJANDO
HEDMAN

ÅLDER: 37 BOR: SALTSJÖ-BOO

Först vill jag tacka för nomineringarna.
Vem är jag? Son till invandrare från Argentina,
gift, scout, hundägare och snart pappa. Politiska intressen: kriminologi, utbildning, miljö och
mångfald.
Varför jag kandiderar? Jag står till centerpartiet och Stockholms läns tjänst, för att bedriva
vår politik, för ett bättre Sverige.
Sociala medier: fb.me/Martin.Alejandro.Hedman

KENT IVARSSON

ÅLDER: 71 BOR: LIDINGÖ

Jag är en senior person med lång erfarenhet
av politik. Jag är en av fyra som leder C riks
seniornätverk. Jag tror att jag kan göra skillnad i vardagen för människor! I Lidingö har vi
varit framgångsrika med 17 procent av rösterna. Jag har arbetat som tjänsteman i Regeringskansliet med företagande, socialförsäkringsfrågor som bl.a berör vårt pensionssystem
för äldre. Sjukvårds- och äldreomsorgsfrågor
ligger mig varmt om hjärtat. Sitter nu i Hälsooch sjukvårdsnämnden i landstinget .

MARTIN KARLSSON
ÅLDER: 34 BOR: SOLNA

Till vardags jobbar jag med att sätta verkligheten på kartan i länets största kommun. Men är
uppföd med fötterna i en klöveråker i Småland.
Jag ställer upp till valet i Riksdagen för att
jag vill jobba med infrastruktur och kollektivtrafik. Och fokusera på ägardirektiven till SJ,
Trafikverket, PostNord, och Lantmäteriet. Och
förenklingar av regler för bostadsbyggande.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
JOHAN KROGH

ÅLDER: 25 BOR: SALTSÖ-BOO

Jag ber ödmjukt om ert förtroende att få representera Centerpartiet i Stockholms län i
Sveriges riksdag. Jag gör det för att jag vill
att Sverige ska vara ett land där bostäder kan
byggas utan ett stelbent strandskydd eller
krångliga plan- och bygglagar, ett land i utveckling oavsett var du bor och framförallt ett
land där människor känner sig fria att med sin
egen kraft och förmåga förverkliga sitt liv och
sina drömmar. Läs mer och hör gärna av dig
på www.facebook.com/johankroghcenterpartiet

LOVISA KRONSPORRE
ÅLDER: 21 BOR: BROTTBY

Jag, Lovisa Kronsporre, 21 år, studerar tredje
året på juristprogrammet. Utöver mina studier
är jag ordförande för Kulturnämnden i Vallentuna och vice ordförande för CUF Norrort.
Engagerar mig även som ledamot för Jusek
student och kårstyrelsen på Stockholms universitet. Jag vill driva frågor för ett bättre och
hållbart Sverige. Därför är minskat regelkrångel för småföretagare och en levande landsbygd
viktiga frågor för mig för att ge alla chans till
sysselsättning och delaktighet i samhället.

SVEN-OLOF KÅHRE

ÅLDER: 54 BOR: JORDBRO

Jag är It-tekniker och mjukvarutestare.
För mig är det självklart att man ska kunna bo
och arbeta i hela landet.
Det känns som att vi är på väg mot ett land
bestående av tre regioner och resten. Det är
kul att alla vill bo i Stockholm men infrastrukturen i Stockholm hinner inte med i utvecklingen. Samtidigt brottas många samhällen ute i
landet med problemet att alla som kan flyttar
ut. I Stockholm köar vi snart ihjäl oss, det är
bostadskö, dagiskö, skolkö och inte minst köer
till och från jobben!!

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
MATHILDA LAESTADIUS
ÅLDER: 20 BOR: TÄBY

Kandiderar till riksdagen för att företag ska
kunna anställa, både nyanlända och pensionärer. För att alla unga ska ha ett jobb att gå
till. För att alla ska möjlighet att skaffa sig en
bostad. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige för att vända den negativa utvecklingen
på dessa områden. Jag är de ungas röst för att
förändra Sverige. Till vardags jobbar jag som
verksamhetsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan och är förbundsstyrelseledamot för
Centerpartiets Ungdomsförbund.

ANNA LASSES

ÅLDER: 39 BOR: SOLNA

Jag är en filmälskande körsjungande mamma, från Stockholm med rötter i Dalarna och
till vardags kommunpolitiker. Mitt livsmotto är
att allt är möjligt - bara man vill. Förebilder är
barnmorskor och bönder, människor som ser
livet som det är och hittar lösningar där de
behövs. Hållbar livsmedelsförsörjning är tillsammans med miljö, utbildning och säkerhet,
mina hjärtefrågor.Jag är beredd att kavla upp
ärmarna. Gärna som representant för
Centerpartiet i Sveriges riksdag!
Följ mig gärna på facebook!

ANDERS LEHULT

ÅLDER: 41 BOR: NORRTÄLJE

Arbetar sedan 15 år på Samhall AB som chef
Jag brinner för ett Sverige där landsbygden är
inkluderad och jag drivs av viljan att underlätta
för småföretagarna som är motorn i det Svenska arbetslivet och för Sveriges ekonomi
Jag har en dröm om att Sverige ska kunna
vara självförsörjande på livsmedel där har vi
ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för
våra bönder

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
KICKI LILLIEDRAKE
ÅLDER: 48 BOR: VÄRMDÖ

Tre av hundra unga svenskar litar inte på politiker. Vi behöver därför tänka nytt om samhällskontraktet ska bestå, och det vill jag försöka
med. Jag är ny i partipolitiken men har lång
erfarenhet av politik efter att ha jobbat som
journalist och med påverkansarbete under
snart 20 år. Trots drygt fem års universitetsstudier kommer min bästa utbildning alltid att
vara mina år som vårdbiträde. Teoretiskt är
företagande, mångfald, fristående vård samt
landsbygd de frågor jag kan bäst.

PER LODENIUS

ÅLDER: 51 BOR: NORRTÄLJE

Riksdagsledamot sedan 2006. Bor utanför
Norrtälje. Jag brinner för kultur, alla människors lika värde och hela landets möjlighet till
utveckling. Som Centerpartiets talesperson
för funktionshinderfrågor liksom kultur- och
idrottsfrågor jobbar jag för att alla ska kunna
känna framtidstro, oberoende av funktionsförutsättningar och att kultur och idrott ska vara
tillgängligt för alla i hela landet. Jag vill fortsätta arbeta för ett Sverige där alla människor får
möjlighet att bidra och utvecklas.

ÖRJAN LUNDBERG

ÅLDER: 43 BOR: TÄBY

För en hållbar utveckling krävs tydlighet och
ledarskap för
- hållbart immigrations och bidragsystem
- tillgänglig vård
- polisär och militär förmåga
Det är viktigt att synliggöra vad som behövs
för att överkomma snabba förändringar i säkerhetspolitik, energitillgång och digitalisering
medför. Speciellt fokus har jag som sportskytt
och jägare på att framhålla oss som en tillgång
för samhället samt att skydda dem från onödiga restriktioner från EU:s vapendirektiv.
http://orjan.lu

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
KERSTIN LUNDGREN

ÅLDER: 62 BOR: SÖDERTÄLJE

Jag är riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson och söker ditt förtroende i valet. Jag vill
kämpa för att öka din frihet men också för att
ge varenda unge en god utbildning. Utbildning
och jobb är nycklarna till integration. Viktigt
för att frigöra människors kraft och företagsamhet. Vill söka klimatsmarta lösningar som
främjar teknik och utveckling i hela landet. Ser
ALLA människor som en kraft. Alla växer med
frihet under ansvar. Vill möta rädsla med framtidshopp, här hemma och globalt.

PIETRO MARCHESI
ÅLDER: 58 BOR: TÄBY

APHRAM MELKI

ÅLDER: 57 BOR: JÄRFÄLLA

Jag heter Aphram Melki och är gruppledare och
kommunalråd med ansvar för integration och
mottagande i Järfälla. Mitt Centerengagemang
finns även i partistyrelsen, SKL och som Ordf.
i Miljö- och bygglovsnämnden. I Riksdagen
kommer jag att arbeta för minskat utanförskap och att fler ska få jobb. Sverige ska alltid
präglas av hållbarhet för alla. För längtan efter
trygghet måste bli mer än bara en dröm!

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
ANNA MYRHED

ÅLDER: 42 BOR: SOLLENTUNA

Vem jag är:
Tidigare gruppledare för C i Sollentuna och
C-aktiv i över 20 år. Arbetar i advokatverksamhet.
Storstockholmare mitt i livet.
Varför jag kandiderar:
Eftersom det vore en fantastisk möjlighet att
få arbeta för ett hållbart, vänligt och rättssäkert samhälle.
Jag skulle förvalta ett sådant förtroendeuppdrag väl.

HANS NIKLASSON

ÅLDER: 69 BOR: SORUNDA

Hej! Mitt namn är Hans Nicklasson är 69år. Har
varigt aktiv i C- partiet c:a 40 år.
Är utbildad ingenjör inom maskinteknik samt
fordon . Har även lärarexamen
med behörighet i mattematik, fysik samt teknologi.
Hjärtefrågor: Skolan: genomföra ett återinförande till staten som huvudman samt nationell
skolplan. Landsbygden: skapa moraliska förutsättningar för ett rättvist boende (avdrag m.m)
Utflyttningen av statliga verk i första hand från
Stockholm står högt på min agenda.

PATRIK NIMMERSTAM
ÅLDER: 53 BOR: DANDERYD

Stad och land, hand i hand. Stockholm har
växtvärk medan andra delar av landet utarmas. Hela landet ska utvecklas och Stockholm
avlastas. Landsbygdens basnäring jordbruket
ska ha likvärdiga villkor med övriga EU och
Stockholms unika miljöer och grönytor värnas.
Skolan - en hjärtefråga. Renodla kunskapsuppdraget. Höj skolans status.
Värna kommunala självstyret och lokaldemokratin. Bygg Sverige underifrån. Lokalt vet
man hur de bästa lösningarna är. Statens roll
är att stödja, inte att detaljstyra.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
ANNICA NORDGREN
ÅLDER: 55 BOR: TÄBY

I mitt arbete som kommunalråd har jag fokus
på miljöfrågorna. Ett viktigt mål är att till nästa
generation lämna ifrån oss en bättre miljö.
Vi ska förenkla villkoren för småföretagarna,
såsom arbetsgivaravgifter, sjuklöner mm. En
rörlig arbetsmarknad förutsätter grundtrygghet. Jag vill ha en obligatorisk a-kassa.
Antalet äldre ökar och då bygger vår välfärd på
att vi gemensamt tar ansvar. Vi behöver olika
vårdboenden, hemtjänst och anhörigstöd. Jag
vill därför införa anhörigdagar, oavsett ålder.

CHRISTIAN OTTOSSON
ÅLDER: 40 BOR: HUDDINGE

Trygghet, en lokal polis och kvinnofrid är mina
politiska hjärtefrågor. I två mandatperioder
har jag som kommunalråd i borgerlig koalition
styrt distriktets största kommun. Jag ledde
arbetet mot MC-gänget Bandidos som aktivt
drevs ut ur Huddinge. Jag har skaffat mig
kunskap om livet i förorterna och jag driver på
för en starkare lokal polis. Landets kvinnojourer måste få bättre villkor och mäns våld mot
kvinnor är aldrig okej. Framför allt: Ingen föds
kriminell!
Facebook.com/ottossonchristian

MAGNUS PERSSON
ÅLDER: 36 BOR: SOLNA

Jag bor i Solna sedan 2006, är inflyttad hallänning som trivs bra i de blå husen i Hagalund.
Jag är utbildad och disputerad ingenjör men
sysselsätter mig sedan 2014 med att vara
kommunalråd och gruppledare för (C) i Solna
stad.
I riksdagen vill jag jobba med forskningspolitik
samt miljö, klimat bostadsbyggande och teknikpolitik i allmänhet. Exempelvis intresserar
jag mig för den teknikomställningen för att
göra Sverige fossilfritt, och de reformer som
behövs för att skynda på och uppmuntra.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
ANDERS PETTERSSON

ÅLDER: 43 BOR: SUNDBYBERG

Jag heter Anders Pettersson och är ledamot i
socialnämnden i Sundbyberg för Centerpartiet
samt vice ordförande för kyrkorådet i Sundbybergs församling. Dessa två uppdrag har jag
valt särskilt på grund av mitt stora intresse för
sociala frågor. Jag kandiderar till riksdagen för
att jag vill arbeta mot hemlöshet och för drogrehabilitering.

ULRICA RIIS-PEDERSEN
ÅLDER: 48 BOR: TYRESÖ

Vackert varken mer eller mindre.
Jag vill få möjligheten att sitta i Riksdagen.
Det är i sig själv, kraften och viljan till förändring, tar sin början.

ANNELI ROGMALM

ÅLDER: 49 BOR: SKOGÅS

Mitt namn är Annelie Rogmalm och jag är lärare. Jag är intresserad av utbildningsfrågor,
miljöfrågor och sociala frågor. Skolan behöver
vara en trygg plats med arbetsro och tillgång
till kunskapsutbyten. Som NO-lärare har hållbarhet och miljö ett stort fokus för mig. Jag
märker i skolan att samhället hårdnar och vi
behöver förändra det samt se till att poliser
och lärare vill stanna i sina yrken. Pensionerna
behöver bli mer jämställda för att alla ska kunna leva på sin pension.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
LISA ROSENGÅRD

ÅLDER: 59 BOR: SUNDBYBERG

Jag arbetar politiskt för att se till att vårt land
utvecklas i rätt riktning.
Jag vill arbeta för att tandvården förbättras
först och främst för de äldre som ska få bastandvård till en kostnad som övrig kroppsvård.
De äldre får en ökad livskvalitet och hälsa, det
tjänar samhället på.
Minimera centralstyrning och stimulera egenföretagande läkare att etablera sig i landsbygden
Individens värde lyfts fram, beslutsvägarna
kortas och naturen respekteras i ett blomstrande land.

INGEMAR SAHLGREN

ÅLDER: 64 BOR: SALTSJÖ-BOO

64 år, medlem i Centerpartiet sen 1982.
Arbetar förnärvarande som Skolbusschaufför
för WestinBuss. Är intresserad av samhällsfrågor, har motionerat samt genomdrivet många
goda förslag på lokal nivå för ett bättre och
tryggare samhälle för alla medborgare att leva
i. Nu vill jag: Förbättra social- och sjukförsäkringarna och därmed återskapa människors
förtroende för Försäkringskassan.Inför mellanölet 4,2 %Höja alkoholgränsen på sjön från
0,2% promille till 0,5 % som i Finland. Bekämpa gängkriminalitet.

ANDREAS SALMUNDS

ÅLDER: 35 BOR: STOCKHOLM

Min sambo är man och jag är man. Vi älskar
varandra. Oavsett sexuell läggning och oavsett
etnisk tillhörighet är det givet att alla skall ges
samma möjligheter till trygghet och samhörighet. I Riksdagen vill jag därför driva frågor
som rör människors lika värde. Jag vill driva
HBQT-frågor och jobba för att alla skall känna
en samhörighet, oavsett vem man är. Jag vill
att Stockholm skall vara en förebild bland världens huvudstäder.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
EVA-BRITT SANDLUND
ÅLDER: 67 BOR: SOLNA

Varför jag kandiderar? Stor intresse för vårdfrågor! Hjärtefrågor: Ökad patientmakt – Patientsäkerhet Nuv. uppdrag: Landstingsfullmäktige o Patientnämnden
Har ett långt intressant yrkesliv i landstingsvärlden. Hyresmål med landstingets jurister
Ädel- o psykreform Projektledare i privat vårdbolag Personalrekr – leg vårdpersonal Företagsägare i friskvård

SOFIA SEGERGREN

ÅLDER: 45 BOR: VALLENTUNA

Demokratifrågor och att bidra till ett grönt
hållbart samhälle. så startade mitt politiska
engagemang. Efter 22 år är dessa frågor viktigare än någonsin. Jag påverkar kommunala
frågor som gruppledare i Vallentuna men påverkansmöjligheterna är större på riksnivå. Jag
är socialliberal och en viktig demokratifråga för
mig är att minska utanförskap och tudelning.
Ju fler som har möjligheter, mår bra och har
framtidstro, desto bättre samhälle.
Segergrenskan.blogspot.com
facebook.com/sofiasegergren

TOMAS SELIN

ÅLDER: 29 BOR: HUDDINGE

Skolan är nyckeln till att varje individ får växa
till sin fulla potential, ett Sverige där varje
person känner sig inkluderad i samhället, och
att Sverige kan vara i framkant för nya innovationer & entreprenörskap. Jag kandiderar till
riksdagen för att stärka Centerpartiet i skoldebatten. Vår politik ska fortsatt visa tilltro till
såväl elever & föräldrar, som rektorer & lärare.
Jag är gymnasielärare, och aktiv i Centerpartiet Huddinge. facebook.com/TomasSelinCenterpartiet/ & Twitter @tomasselin

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
JOACHIM SKOOGBERG
ÅLDER: 44 BOR: SKOGÅS

Tvåbarnsfar som brinner för entreprenörskap,
energi- och miljöfrågor samt civilt och militärt
försvar. Jag är nyfiken och engagerad och analyserar samhällets problem från olika perspektiv. Jag har gedigen erfarenhet från energi- och
transportsektorn samt engagemang från den
ideella sektorn (idrott och föreningsliv). Jag
kandiderar till Riksdagen då jag med mina erfarenheter vill skapa förutsättningar att stärka
Sveriges konkurrenskraft internationellt

ROBERT STEFFENS
ÅLDER: 21 BOR: TUMBA

Jag är 21 år och gruppledare i för Centerpartiet i Botkyrka. Jag är också vice president för
Nordiska Centerungdomens Förbund. Jag har
länge engagerat mig i internationella frågor
och detta skulle jag också vilja driva i Riksdagen.
Följ mig gärna på sociala medier:
Twitter: @R_Steffens
Facebook: facebook.com/RobertSteffensC

PETER SVANÄNG

ÅLDER: 56 BOR: VÄSTERHANINGE
Blev aktiv i samband med att inskränkningar
av våra mänskliga fri -och rättigheter började
bli ansatta av nya totalitära krafter.
De socialistiska krafterna har tidigare ensamt
drivit centralism och maktkoncentration.
Mitt främsta engagemang är de liberala värderingarna som Centerpartiet står för. Decentralisering eller närodlat som vi nu kallar ideerna
är mina primära focusfrågor.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
KRISTINA SVINHUFVUD
ÅLDER: 41 BOR: NYKVARN

Jag vill se till allas lika värde, ett samhälle där
varje människa kan utvecklas och bidra. Lika
värd, samma möjlighet- oavsett vart du bor,
hur gammal du är, till vilket kön du är född
eller vilket yrke du har.
-Skolan ska vara lika bra oavsett vart du bor,
-Du ska komma i försörjning redan i väntan på
uppehållstillstånd
-Kommuner ska ges möjlighet att utvecklas
-Sverige är småföretagens drömland

SIMON TRBOJEVIC

ÅLDER: 46 BOR: SUNDBYBERG

Centerpartiet är det enda parti som har en
hållbar, långsiktig, klar och tydlig politik. I min
vardag möter jag människor från alla kulturer
och bakgrunder. I det arbete jag utför ser jag
styrkor i människor som har samma mål och
idag känner jag att Centerpartiet får många att
lyfta mot samma mål vilket inte har hänt på
länge i Sverige. Jag jobbar för jämlikt samhälle, jag tror på människor och jag vill att hela
Sverige ska leva. Detta är min motivering.

PIA VALLGÅRDA

ÅLDER: 46 BOR: VAXHOLM

Jag är statsvetare med stark inre kompass
som reagerar mot kortsiktighet, ojämställdhet,
diskriminering, utanförskap och oetiskt handlande. Mitt mål är ett nytt ”mindset” för Sverige: ett medvetet hållbart och inkluderande
tänkande, agerande och livsstil dvs. hur vi väljer att leva och designa vårt samhälle. Jag vill
genom politiskt engagemang påverka samhället för att med gott samvete kunna lämna över
till nästa generation där ingen lämnats utanför.
Vi politiker ska inge hopp och framtidstro!

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
EVA WENKER

ÅLDER: 54 BOR: SOLLENTUNA

Viktigt att satsa på miljön. Förbättringar av
haven, t.ex Östersjön.
Minska buller från tåg, bil och flygtrafiken.
Minska partikelhalterna.
Sverige ska ha ett bra försvar

EWA WENNERBERG

ÅLDER: 57 BOR: SORUNDA

57 år, är gift och har 3 barn.
Jag jobbar inom sjukvården och vill verka för
att vi ska få en välfungerande sjukvård som är
rättvis över hela landet. Jag är med och driver
ett företag inom byggbranschen och vill även
verka för att vi skall få bättre villkor att driva
småföretag. Man måste se över arbetsgivaravgifter mm. Och även ändra om sjukregler för
anställda. En annan viktig fråga är att få en
välfungerande förbindelse mellan Nynäshamn
och Trosa/Vagnhärad för att få trafiken att flyta
bättre.

LINDA WIJKSTRÖM

ÅLDER: 42 BOR: VALLENTUNA

Jag hoppas att få ditt förtroende att arbeta
med ett mer inkluderande samhälle, vilket enligt mig skapar ett starkare Sverige. Inte minst
för Stockholms län som ska fortsätta utvecklas
såväl i stads- som i landsbygdsmiljö. Samverkan behövs för att driva olika frågor såsom
skolan, fortsatt starkt föreningsliv och växande
arbetskraft. Följ mig gärna i mina uppdrag på
Twitter @LindaWIjkstrom eller linkedin.com/in/
linda-wijkström-07b80534

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
AFRAM YAKOUB

ÅLDER: 37 BOR: NORSBORG

Vi har en stor och växande utmaning med
integrationen. Jag vill arbeta för att lösa den
genom en bättre arbetsmarknad för de som
står utanför eftersom den snabbaste vägen in
samhället är via jobbet. Fler enkla jobb, lägre
trösklar till arbetsmarknaden och incitament
för företagen att anställa fler. Projekt, kurser
och praktik i alla ära men det är först när man
får komma till ett riktigt jobb som integrationen har en god chans att lyckas.

KARIN ZELANDER

ÅLDER: 56 BOR: RIMBO

Socialantropolog. Även utbildad i/arbetat med
kommunikation, projektledning, pedagogik.
Arbetar med integration, specialpedagogik,
hedersproblematikfrågor samt kvinnohälsa.
Mångårigt arbete med samhällsfrågor och 12
år som politiker. Vill i riksdagen arbeta med
sociala frågor såsom jämställdhet, hedersproblematik, psykisk ohälsa, mänskliga rättigheter
samt civilsamhällets roll eller med utbildningsfrågor framför allt ur integrationsperspektiv,
med specialpedagogik och värdegrundsarbete.

INGWAR ÅHMAN-EKLUND
ÅLDER: 72 BOR: SOLLENTUNA

Miljöaktivist och almräddare i Alternativ Stad
som ung. En av miljöpartiets grundare. Skapade MP,s logga Maskrosen. F.d. kulturchef på
Järvafältet och kulturnämndsordf. i Sollentuna.
Många år i kommunstyrelsen. Borgarrådssekr
för Sthlmspartiet. Drivit IT-projekt i EU. Politisk sekr för C i Sollentuna sedan 2014. Skriver
revy och poesi. Aktiv i Villaägarna och mot hedersbrott och segregation. Vill arbeta med boendefrågor för att utveckla bort utanförskapsområdena bl a med en nytt bolånesystem.

KANDIDATER TILL
RIKSDAGEN
ULLA-BRITT ÖHMAN

ÅLDER: 64 BOR: MUSKÖ

Samverkan i hela länet mellan stad och landsbygd/skärgård
Aldrig mer miljonprogramsområden.
Förebyggande arbete sjukvård/äldre/ungdomar
mellan kommun/landsting.
Involvera föreningslivet.
Bredband, bredband betydelse för företagande/kommunikation/skolor.

ERIK ÖSTMAN

ÅLDER: 70 BOR: JAKOBSBERG

Är företagare inom IT och transport.
Jag har verkat för Centerpartiet i två mandatperioder och vill fortsätta att göra skillnad,
och tack vare min erfarenhet från landstinget
hoppas jag effektivt kunna driva följande områden i Riksdagen:
•Att förbättra kvaliteten på luft och dricksvatten och ge regionala aktörer de ramar som
krävs.
•Att hitta arbetsformer för vården så att man
kan öka patientgenomströmningen för varje
läkare, samtidigt som arbetssituationen förbättras.

