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KANDIDATER TILL LANDSTINGET

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
KARIN ADOLFSSON

ÅLDER: 53 BOR: HUDDINGE

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.

ASMA AL-GRETY
ÅLDER: 28 BOR: KISTA

Mitt namn är Asma, är 28 år och jobbar som
biomedicinsk analytiker i ett specialist labb. Är
en målmedveten tjej med ambitioner, älskar
fotboll, böcker och jogging.
Jag kandiderar för att skapa engagemang
bland unga tjejer/killar, med samma bakgrund
som mig, i den politiska världen. Jag vill att de
ska våga vara delaktiga, påverka och förstå
vad som sker i vårt samhälle, uppmärksamma
att deras röst och engagemang kan bidra till
förändringar i samhället.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
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. Det var en lång och spännande resa från
drömmen till verkligheten. Idag är jag småbarnspappa som drömmer om bättre värld,
miljö för nästa generationer. Jag vill kandidera
till landstingsvalet för att kunna vara med och
påverka de politiska beslut som fattas inom
SLL.

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.

BOSSE ANDERSSON
ÅLDER: 66 BOR: MÄRSTA

Jag heter Bosse Andersson och är bosatt i
Märsta. Jag är född på landsbygden i Skånela
i Sigtuna kommun för 66 år sedan. Har varit Centerpartist sedan unga år och politiker i
både kommunal o landsting.
Sedan 2010 har mitt huvudsakliga område har
varit kollektivtrafik runtom i länet.
Jag tror på att prova nya idéer och lösningar
för att kunna få till en ännu bättre kollektivtrafik som gynnar fler, och kan utnyttjas av alla
som bor i länet.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
INGERMAR ANDERSSON
ÅLDER: 61 BOR: SOLNA

Född 1956, gift och har 4 vuxna barn, 3
barnbarn.Det är bråttom att kollektivtrafiken
elektrifieras, det fossila bränslen skall bort.
Landstinget skall satsa på solceller på alla sina
hustak. Nya kollektiva elektrifierade båtrutter
skall genomföras.
Valfriheten i vården skall öka så att alla patienter kan välja vilken vårdcentral de vill besöka,
vilket sjukhus de vill bli opererade hos.
Detta är några av de frågor som jag menar är
viktiga och som jag kommer driva med energi
och frenesi.

URBAN AXMARK

ÅLDER: BOR: HANINGE

CHRISTINA BERGENDAHL
ÅLDER: 70 BOR: SORUNDA

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
THERESIA BERGENDAHL
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.

OSCAR BERGGREN
ÅLDER: 17 BOR: SOLLENTUNA

En ungdom på 17 år med ett genuint intresse
för samhällsfrågor och som älskar organisation
samt struktur. När jag inte läser natur på min
gymnasieskola Rudbeck så läser jag politiska
filosofiböcker samtidigt som jag är ordförande
för CUF Norrort. Intresserad av frågor som rör
trafik och regionens utveckling; hur regionen
vidare kan hävda sig i en allt mer globaliserad
värld och hur människors vardag kan främjas
av bra kollektivtrafik. Det tror jag är nyckeln
till en fortsatt stark region.

STEFAN BERGSTRÖM

ÅLDER: 52 BOR: SUNDBYBERG

Jag heter Stefan Bergström och är vice gruppledare i Centerpartiets landstingsgrupp samt
ledamot i landstingsfullmäktige. Som kommunalråd i Sundbyberg ansvarar jag för exploaterings- och stadsmiljöfrågor och i landstinget
har jag bred erfarenhet av sjukvårds- och
personalfrågor samt forskning. Jag kandiderar
i landstingsvalet för att Centerpartiet ska bli en
ännu starkare kraft för allas lika rätt till både
bra vård och tillgänglig kollektivtrafik samt en
bra personalpolitik.
Twitter: @SBGstefan

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
VILMA BJÖRK

ÅLDER: 19 BOR: STOCKSUND

Landstinget behöver fler drivna ungdomar och
nya perspektiv. Kompetens finns i alla åldrar,
ungdomen behöver lära sig av de äldres erfarenhet och de äldre behöver de ungas driv
och engagemang. Genom en ökad blandning
av kompetens genom ålder och erfarenhet kan
politiken fortsätta att utvecklas framåt. Centerpartiet ska vara de som trycker på modernisering och utveckling. Jag vill se till så att vi
fortsätter vara drivkraften och att vi blir ännu
bättre på att använda den yngre kompetensen.

MAGNUS BRIXARVE
ÅLDER: 42 BOR: SOLLENTUNA

Jag heter Magnus Brixarve och är född 1975 i
Hälsingland. Jag är lärare och undervisar i NO
och tyska. Jag har bott 10 år på Gotland och
där varit med om att bygga upp en ny skola.
Sedan hösten 2007 bor jag i Sollentuna. Uppdrag för Centern är följande: ledamot i kretsstyrelsen, ersättare i KF, tidigare ersättare i
VON. Sociala frågor och välutvecklade möjligheter till pendling är viktiga. Jag tror på en
sammanhållning i hela länet och därför ställer
jag upp som kandidat i landstingsvalet.

KARIN BROSTRÖM

ÅLDER: 63 BOR: NORRTÄLJE

Jag heter Karin Broström och är lantbrukare
med ett kvighotell i Norrtälje kommun. Jag föder upp kvigor som ska bli mjölkkor. Se www.
karinskvighotell.se Min hjärtefråga är hur vi
ska få hela Stockholms län att leva. Landsbygden ska kunna leva av egen kraft och inte bara
vara ett sommarparadis. Landsbygden behövs
för livsmedels- och energiproduktion samt
rekreation. Företagande och boende på landsbygden måste ges en större konkurrenskraft
med bra bredband och andra smarta servicelösningar.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
KJELL-ERIK BÖRJESSON
ÅLDER: 66 BOR: EKERÖ

Kjell-Erik Börjesson, Ekerö. Idag ersättare i
landstingsfullmäktige och politiskt aktiv i Ekerö
kommun bl a som ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden. Jag värnar det fria vårdvalet, kollektivtrafik och utnyttjande av våra
vattenvägar. Jag har under 26 år varit folkhögskolerektor och engagerad i folkbildningsfrågor.

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.

LARS CARLSSON

ÅLDER: 49 BOR: VALLENTUNA

Kommunal- och landstingspolitiker, C, född och
uppvuxen i Vallentuna. Ordförande i Fritidsnämnden i Vallentuna, sitter i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och landstingsfullmäktige.
Skiftchef, driftingenjör, på Värtaverket där ett
av Europas största bioeldade kraftvärmeverk
ingår. Energiomställningen har högsta prioritet.
Kollektivtrafiken, i länet har ständiga utmaningar. Roslagsbanan till Arlanda och Rimbo är
nästa steg – kollektivtrafik till sjöss, med SLkort, är framtiden.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
VICTOR EMANUEL
CHIOREAN

ÅLDER: 27 BOR: HUDDINGE

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.Jag vill förbättra möjligheterna att få en fast läkarkontakt,som många av patienterna i primärvården
saknar.Att införa den Norska modellen,där det
blir enklare att starta mindre vårdcentraler
löser detta.

HELEN DWYER
ÅLDER: 53 BOR: TYRESÖ

Statsvetare/pedagog som forskar inom specialpedagogik på ämnet ”barn i riskzonen” och
hur deras behov tillgodoses i utbildningsreformer. Intresseområden är hälsa i kombination
med pedagogiska förutsättningar för individen
vid olika typer av funktionsnedsättningar.Barn
och ungdomar behöver kunna utforma sin
egen väg inom olika vårdformer för att få stöd
för och i sina individuella och specifika behov.
Speciellt behöver detta tydliggöras inom vårdområden som är kopplade till skolans verksamhet.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
MALIN ENGVALL

ÅLDER: 41 BOR: SOLNA

Legitimerad gymnasielärare som nu jobbar
som politisk sekreterare i Solna. Sedan 2016
har jag varit vice ordf. i beredningen för utbyggd tunnelbana. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är viktigt för att skapa
en människo- och miljövänlig region. Det är
lika viktigt för de yttre som centrala delarna.
Jag vill förbättra samarbetet mellan landstinget och kommunerna gällande planeringen av
kollektivtrafiken. Med ett växande intresse för
vårdfrågorna vill jag vara med utveckla
landstinget.

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 landstingsfullmäktige
för att med medlemmarnas förtroende kunna
få en möjlighet att driva Centerpolitik och bidra
till en sjukvård och lokaltrafik med hög kvalitet
för hela länet och alla dess invånare oavsett
om du har en funktionsnedsättning eller inte.

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
LANDSTINGET
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.

REGIANA GRIPENSTAM
ÅLDER: 46 BOR: HÖLÖ

Sjukvård och omsorg för äldre är mitt hjärteområde. Som undersköterska inom geriatrik
och kommunal äldreomsorg har jag arbetat
med multisjuka personer, med och utan demens. Mina erfarenheter är att det finns stora
utmaningar med ledarskapet, personalpolitiken
för att vården ska vara tillräckligt bra även för
denna grupp av patienter och brukare. Jag vill
och kan bidra med politisk drivkraft för att förbättra äldrevården.

TAGE GRIPENSTAM
ÅLDER: 62 BOR: HÖLÖ

Att få resultat för Centerpartiet politik kräver politiskt handlag. Jag är beredd att axla
det arbetet för en väl fungerande och modern
kollektivtrafik och sjukvård. Vård ska vara
förebyggande, finnas nära dig digitalt, på vårdcentralen och experten när hen behövs. Kollektivtrafiken står inför stora utmaningar när
Stockholms- och Mälardalsregionen växer. Låt
oss möta den med centerpartipolitik i allt från
anropstrafik på landsbygden till trafikstarka
spår för tåg och tunnelbana.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
ANTHON GYLLENSTEN
ÅLDER: 26 BOR: HANDEN

Det är viktigt att hälso-och sjukvård fungerar, i
hela regionen. Både om en bor mitt i stan eller
utanför. Stockholmsregionen kan bättre, det
gäller även lokaltrafiken. Det byggs ut, det är
bra. Dock klagar många klagar på punktlighet,
förseningar och dålig service. där måste det bli
bättre.
Hälsovård, sjukvård och lokaltrafik är inte ett
privilegium, det är en nödvändighet. Jag vill
arbeta i landstinget för att sådana privilegium
blir för alla i hela regionen.

MICHAELA HAGA

ÅLDER: 39 BOR: ÖSTERÅKER

Civilekonom som kom in i politiken år 2011 för
att utradera orättvisor, förbättra miljön och förändra sådant som inte fungerar optimalt.
Kollektivtrafiken ska vara snabb, tillgänglig och
jämställd. Ökad prioritet på tvärgående och
lokala förbindelser - på väg, spår och vatten!
Nära vård skapas med jouröppna vårdcentraler, samt med nya digitala och mobila lösningar.
Jag vill ha en stark region där investeringar
tydligt kopplas ihop med tillväxt- och utvecklingsmål - och där kvalitet är ledordet!

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.
Viktigt med en sjukvård och äldreomsorg som
är tillgänglig och att patienten kommer i första
hand. En utvecklad kollektivtrafik är en förutsättning för att folk ska ha friheten att bo där
de vill med ökad rörlighet och tillgänglighet så
att Stockholm kan fortsätta att vara en tillväxtmotor för Sverige.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
KARIN HALLDIN

ÅLDER: 69 BOR: JÄRNA

Jag vill verka för att förbättra kollektivtrafiken,
infartsparkeringar och cykelvägar i länet. Detta
för att underlätta för arbetspendlare att välja
kollektivtrafik eller cykel där det kan vara ett
alternativ i stället för bilen. Jag vill också att
vi ska ha en bra och trygg sjukvård, kortare
vårdköer och ett väl fungerande system mellan landstinget och kommunen när det gäller
hemskrivning av färdigbehandlade patienter
som behöver fortsatt omsorg i hemmet.

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.

MARTIN ALEJANDRO
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

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
GUSTAV HEMMING

ÅLDER: 44 BOR: STOCKHOLM

Tack för nomineringen! Några frågor jag vill
driva nästa period:
1.Mer kollektivtrafik på vattenvägarna. 2.Attraktiva pendeltågsstationer med kultur och
kommers. 3.Alla patienter - särskilt de sköraste - ska ha en pålitlig personlig läkarkontakt,
som håller ordning på vårdkontakterna. 4.Förenkla regelkrånglet så vårdpersonalen får göra
sitt jobb, inte slösa bort sin tid och arbetsglädje med administration och datakrångel.5.Bygg
regionalt cykelnät för bättre miljö, hälsa och
trafiksäkerhet.

ANTINA-MARIA HESSEL
ÅLDER: 63 BOR: SUNDBYBERG

Jag kommer att kämpa för valfrihet som ger
människor möjlighet att bestämma över sitt
eget liv. Jag vill arbeta för en hög tillgänglighet
inom vården så att den aldrig är långt borta
när den behövs. Ett högprioriterat mål för det
moderna samhället måste också vara att möta
dagens klimatutmaning där en väl utbyggd och
fungerande kollektivtrafik är ett viktigt steg för
att minska beroendet av fossila bränslen.

EVA HINDERSSON
ÅLDER: 52 BOR: NORRTÄLJE

Jag är civilekonom med specialinriktning på
verksamhetsuppföljning. Efter många år inom
privat sektor började jag arbeta som kommunal tjänsteman år 2007. I Norrtälje kommun
var jag controller för TioHundra-projektet,
gemensamt för kommun och landsting. Jag är
för fler bussavgångar utanför tätort och cykelbanor för barnen som annars måste skjutsas
med bil överallt och större möjlighet för ungdomar att utöva utvecklande aktiviteter och sin
självständighet. En god investering mot skadegörelse.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
KENT IVARSSON

ÅLDER: 71 BOR: LIDINGÖ

Jag har arbetet med sjukvårdsfrågor både som
förtroendevald och i regeringskansliet som
tjänsteman. Vi står inför stora utmaningar när
det gäller sjukvården. Jag vill ha en närodlad
vård där alla patienter har en fast läkarkontakt. Våra äldre som ofta är multisjuka ska ges
sjukvård i sin hemmiljö eller på äldrevårdscentraler och en utbyggd geriatrik. Cancervården
och vård av folksjukdomar och psykiatrin ska
ha hög kvalitet. Avgörande är att vi har personal som har en bra arbetsmiljö och bra lön.

CARINA JANSSON

ÅLDER: 53 BOR: NORRTÄLJE

Jag är 53 år , gift med Ronny ,bor i Roslagsbro
9km från Norrtälje.
Är undersköterska som arbetat i vården sedan
1982.
Är ersättare i kommunfullmäktige och kommualförbundet sjukvård o omsorgsnämnden .Varit
engagerad i centerpartiet sedan 90-talet.
Vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat.
Där jag värnar om att vi måste satsa på sjukvården och inte nedrusta den.Mitt motto är
"man ska leva till man dör ".

HENRIK JUHLIN
ÅLDER: 37 BOR: HUDDINGE

Jag jobbar som tillgänglighetsexpert, är sammankallande i länets funktionshindernätverk
och vill göra livet bättre för alla med funktionsvariationer. Jag vill också se en ökad delaktighet och jämlikhet i vårt samhälle.
Jag vill se fler rekreationsytor och jag vill att vi
underlättar för de invånare som vill välja gång, cykel- och kollektivtrafik. Allt detta kommer
att leda till en friskare befolkning med högre
livskvalitet i en grönare Stockholmsregion!
facebook.com/HenrikJuhlinCenterpartiet

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
FREDRIK JÖNGREN

ÅLDER: 38 BOR: STOCKHOLM

Rospigg i stockholmsexil. Småbarnsförälder
med intresse för såväl historia och litteratur
som för dragspel och vinterbad. Jag kandiderar för att vården både kan och måste skötas
effektivare vilket vore bättre för patienterna,
patientsäkerheten och personalens hälsa. Är
öppen för att privatisera ytterligare akutsjukhus. Mer tidiga insatser mot psykisk ohälsa,
särskilt för barn och unga. Stärk SLLs upphandlingskompetens. Vill bidra till ett trevligare
arbetsklimat över blockgränserna.

ANDRÉ VAN DER KAAY
ÅLDER: 34 BOR: SOLNA

Jag bor i Stockholm med min sambo. Utöver
politiken spelar jag golf, reser, tränar och upplever både vad stad och land har att ge. Jag
är uppväxt på landsbygden utanför Uppsala
och har i mitt yrkesliv arbetat inom offentlig
förvaltning, både kommuner och landsting. En
röst på mig ger er:
•Ett regionalt samhällstänk där det lokala samhället ska få styra
•En frivillig sjukvårdskoll en gång/år för att
upptäcka och förebygga sjukdomsfall
•Införa linbanor i kollektivtrafiken.

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 Landstinget för att jag
vill jobba med infrastruktur och kollektivtrafik frågor men det vore också kull att få jobba
med Landstingets interna organisation och
kvalitetsarbete.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
RICARD KOLJO

ÅLDER: 51 BOR: KUNGSÄNGEN

Vad roligt att du stannar till och läser mina
rader. Kort om mig, född i Stockholm under
1960-talet. Bott i Södermanland under tonåren, efter gymnasiet studerades det vidare
och militärtjänst. Det senare har hålls kvar för
både nationella och internationella uppdrag.
Från 1987 jobb i säkerhetsbranschen och på
sista åren med projekt och Säkerhetssamordnare. I landstinget, jobba med den enormt viktiga sociala omvårdnaden. Vi pratar om allas
mjuka värden. Tillsammans med trygghet och
säkerhet.

JOHAN KROGH

ÅLDER: 25 BOR: SALTSJÖ-BOO

Jag ställer upp som kandidat i landstingsvalet
för att jag brinner för en levande skärgård.
Idag finns det alldeles för många hinder som
begränsar människors möjligheter att leva och
verka i skärgården. Jag vill se en offensiv skärgårdspolitik där vi satsar på en väl utbyggd
skärgårdstrafik och smarta lösningar som förenklar livet i skärgården. Jag brinner också för
Skärgårdsstiftelsens unika uppdrag som möjliggör för alla människor att uppleva den fantastiska miljö som skärgården erbjuder.

SVEN-OLOF KÅHRE
ÅLDER: 54 BOR: JORDBRO

Jag är It-tekniker och mjukvarutestare.
För mig är det självklart att vi ska god sjukvård och goda kommunikationer i Stockholms
län. Idag har vi en situation där all kommunikation i rusningstrafik går i taket och minsta
störning orsakar kaos. Vi måste hitta nya moderna lösningar för en modern och växande
region. Idag känns det som busstrafiken styrs
mer av hur bussbolagen kan tjäna pengar än
vart folk behöver resa. Många har faktiskt andra fritidsintressen än att resa i flera timmar
per dag.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
HANS LINDQVIST

ÅLDER: 75 BOR: VÄRMDÖ

Stärk primärvården, lättare komma fram på
telefon och digitalt. Avlasta Läkare och sjuksköterskor med undersköterskor och vårdbiträden. Alla ska erbjudas en fast läkarkontakt.
Flexibla scheman. Närodlad, näringsrik sjukhusmat.
Bygg ut fossilfri kollektivtrafik, T-bana, bussfiler och elpendelbåtar bl a till Värmdö. Inga nya
stora motorvägar. Ny teknik som spårbilar och
självgående fordon.

CHRISTINE LORNE

ÅLDER: 35 BOR: SALTSJÖ-BOO

Jag är en 35-årig ambulanssjuksköterska från
Nacka med barn, höns och bin. Jag blev politisk aktiv 2011 för att jag var frustrerad på organisationen i sjukvården. Det ligger tyvärr en
hel del i uttrycket att en måste vara frisk för
att vara sjuk. Dock fastnade jag i kommunpolitiken vilket varit fantastiskt kul och givande!
Jag är vice ordf i Socialnämnden och sitter i
KS+KF, men det är sjukvårdspolitik i landstinget jag vill arbeta med framöver.
Hör gärna av er:
christine.lorne@centerpartiet.se

BO LUNDIN
ÅLDER: 66 BOR: ÅKERSBERGA

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
PIETRO MARCHESI
ÅLDER: 58 BOR: TÄBY

HANS NIKLASSON

ÅLDER: 69 BOR: SORUNDA

Ingenjör inom maskinteknik samt fordon även
en lärarexamen med behörighet i matematik,
fysik samt teknologi. Mina ambitioner är att
reformera skola genom att öka ”vekningsgraden” på undervisningen inom disponibel tid.
Arbeta aktivt för att förstatliga skolan, så ingen
geografiskt försummas. Till hjärtefrågorna hör
att införa en nationell skolplan. Har stora ambitioner för landsbygden beträffande ex. rättvisa villkor för boende. Utflyttningen av statliga
verk från Stockholm står högt på min agenda.

ANNICA NORDGREN
ÅLDER: 55 BOR: TÄBY

Mina egna livserfarenheter har givit mig insikter om att vi måste se hela människan i
vården. Det behövs specialister, men det ska
finnas en sammanhållen länk så att patienter
inte bollas runt. Alla ska ha en ansvarig husläkare, men även en kontaktsjuksköterska.
Ett par områden som det behövs satsas på är
eftervården/konvalescens samt att involvera läkemedelskunniga apotekare i vården. Vi
måste fortsätta utveckla den digitala tekniken.
Men det är den enskilda människan som är
viktigast.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
LARS NORDGREN
ÅLDER: 43 BOR:HANDEN

När mina barn blev sjuka i våras fick jag en rejäl tankeställare. Ska det verkligen fungera så
här? Eftersom jag jobbat som sjukvårdssekreterare för C i SLL i 5 år och visste jag att svaret var nej – så här ska det inte vara. Alla gjorde sitt bästa för att lämpa över oss på någon
annan. Känslan av att man ”kommer och stör”
när man är sjuk, delar jag med flera. Det ska
vi ändra på! Bättre bemötande och lotsning,
oro och sjukdom ska tas på allvar. Sjukvården
är till för patienterna - inte tvärtom.

ANDERS OLANDER

ÅLDER: 68 BOR: NORRTÄLJE

Ledamot landstingsfullmäktig sedan 2014. Är
ordförande i Skärgårdsstiftelsen och ledamot
av Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i
Norrtälje(Tiohundra). Kommunalråd i Norrtälje
kommun.
Skärgård- och landsbygdsutveckling samt
lokala sjukvårdsfrågor ligger mig varmt om
hjärtat. Vill gärna medverka till att regionbildningen blir positiv. Miljö- och trafikfrågor är
också områden jag har stort intresse för. Har
mångårig politiska erfarenhet till nytta för ett
framgångsrikt centerarbete.

CHRISTOFFER PERSSON
ÅLDER: 36 BOR: JÄRFÄLLA

Mitt namn är Christoffer Persson och jag kandiderar till landstingsfullmäktige därför att jag
som politisk tjänsteperson i vardagen ser stor
förbättringspotential kring hur kommuner och
landstinget kan samverka kring kollektivtrafikslösningar både i befintliga, men också med
nya innovativa färdsätt. Till exempel vill jag
arbeta för att ge större möjlighet att medtaga
cykel i kollektiv trafiken samt hitta Uberliknande lösningar i närtrafiken.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
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.
Inom landstinget står mig kollektivtrafik- och
miljöfrågorna närmst, och är det område jag
vill jobba mer inom. Stockholmsregionen växer
och det är en utmaning att snabbt nog bygga ut ny kollektivtrafik så att vår region växer
hållbart.

HANS PETERS

ÅLDER: 56 BOR: NACKA

Jag är ordförande i Nacka kulturnämnd. Ett bra
kulturklimat skapar spännande miljöer och det
behövs runt om i kommunerna i länet när man
bygger nya bostadsområden. Då måste vi se
till att det finns lokaler, kulturhus, events och
andra aktiviteter som skapar attraktivitet. Då
blir det ännu mer spännande att bo och verka i Stockholms län. Jag tror att landstinget/
regionen kan göra mer och skapa bättre förutsättningar för den tillväxt som de kulturella
näringarna bidrar med.

ANDERS PETTERSSON
ÅLDER: 43 BOR:SOLLENTUNA

Anders Pettersson 43 år, Sollentuna, egen
företagare. Det som engagerar mig mest är
synen på patienten, ledarskapet och tillgången till information. Det är en självklarhet att
patienten har rätt till min egen information via
Internet, exempel är journaler tidbokningar.
Vården behöver även utveckla sina tjänster
utifrån mig som patient. Det pratas ofta om en
resursbrist inom vården, den är påtaglig för de
verksamma inom vården. Lösningen ligger i ett
förbättrat ledarskap - inte höjda skatter.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
ANDERS PETTERSSON

ÅLDER: 43 BOR: SUNDBYBERG

Jag heter Anders Pettersson och är ledamot i
socialnämnden i Sundbyberg samt vice ordförande för kyrkorådet i Sundbybergs församling. Dessa två uppdrag har jag valt särskilt på
grund av mitt stora intresse för sociala frågor.
I mitt kommunala uppdrag har jag märkt hur
brukare/patienter hamnar i kläm mellan kommunen och landstinget. Jag kandiderar därför i landstingsvalet för Centerpartiet för att
kunna arbeta för att stärka samverkan mellan
kommuner och landsting i arbetet mot psykisk
ohälsa.

ULRICA RIIS-PEDERSEN
ÅLDER: 48 BOR: TYRESÖ

Tack för förtroendet för mandatperioden 201418.
Jag sitter gärna kvar en mandaperiod till :)
Det är i sig själv, kraften och viljan till förändring, tar sin början.

LENA RINGSTEDT

ÅLDER: 76 BOR: DANDERYD

Jag vill arbeta för att centerpartiet ska bli bäst
på att ta hand om patienter med stora behov
och som bygger upp landets bästa primärvård.
Vår primärvård måste omorganiseras för att
klara framtidens utmaningar. Med 20 års arbete tillsammans med patientföreningar kan jag
bidra med stor kunskap om patienters olika
behov. Jag har ett stort kontaktnät inom vårdens olika organisationer. Erfarenhet från socialnämnd. Landstingsled 94-98. Finns på Facebook och Linkedin.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
INGEMAR SAHLGREN

ÅLDER: 64 BOR: SALTSJÖ-BOO

Medlem i Centerpartiet sen 1982.
Arbetar som Skolbusschaufför för Westinbuss.
Nacka sjukhus skall öppnas igen som lokal
närsjukhus för den växande befolkningen inom
området.
Överväga luftburna linbanor som alternativ till
trafikproblems områden.
Tandvårdsfrågor- samtliga kirurgiska ingrepp i
munnen betraktas som
Hälso-och sjukvård med samma kostnadstäckning för patienter som Inom vården.

PETRI SALONEN

ÅLDER: 41 BOR: HANDEN

Jag är 41 år gammal och gift med Isa som jag
har två små barn med. Är idag kommunalråd.
Kandiderar då jag vill att Centerpartiet tar en
mer aktiv roll inom hälso- och sjukvårdsfrågorna. Vill driva för satsningar på hälso- och
sjukvården på östra Södertörn och en nybyggnation av Handens sjukhus. Annan viktig fråga
är samarbete mellan kommun och landsting.
Särskilt inom missbruksområdet kan enskilda
människor i svårt missbruk bli utan den hjälp
som är bäst för dem. Stuprören måste rivas!

ELISABET SANDBERG
ÅLDER: 52 BOR: HANINGE

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

Varför jag kandiderar? Stor intresse för vårdfrågor!
Hjärtefrågor: Patientsäkerhet
– Ökad patientmakt
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

MIKAEL SCHMIDT
ÅLDER: 34 BOR:UPPL. VÄSBY

Jag är sjuksköterska och arbetar som enhetschef på rättspsykiatrin i Stockholms läns
landsting. Jag bor med min fru och tre barn
i Upplands Väsby. Min erfarenhet från att ha
arbetat inom sjukvården i 10 år har gett mig
kunskap och insikt i vad jag tycker bör förändras. Mitt politiska engagemang är att förändra
och förbättra organisationen i landstinget så
att sjukvården blir ännu mer personcentrerad.
Sjukvården ska vara tillgänglig och effektiv för
alla oavsett var man bor, en närodlad politik.

HENRIK SJÖHOLM

ÅLDER: 46 BOR: HANINGE

Fd talskrivare för Maud och partistrateg (C).
Sekreterare för idéprogrammet 2001. Socialliberal som eftersträvar ett bättre, mer pragmatiskt samtalsklimat i politiken inriktat på
konkreta förbättringar snarare än polarisering.
Brinner för fungerande kollektivtrafik i hela
länet, även för oss som måste åka buss, och
för hållbara investeringar. Delägare i fondbolag
som investerar i försäkring mot naturkatastrofer. Gift med Karin. Pappa till Sixten 8 och Disa
5. FB: www.facebook.com/henrik.sjoholm

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
ROBERT STEFFENS
ÅLDER: 21 BOR: TUMBA

Jag är 21år gammal och är gruppledare för
Centerpartiet i Botkyrka. Jag kandiderar för att
det är dags att ge Södertörn och Stockholm en
ung och fräsch röst i landstinget. Jag vill jobba
med att utveckla pendeltågstrafiken, satsa på
ungdomspsykiatrin och fortsätta Centerpartiets
gedigna miljöarbete. Under mina tre år i Botkyrka kommunfullmäktige har jag visat att jag
kan jobba hårt och driva min politik.
Följ mig gärna på sociala medier:
Twitter: @R_Steffens
Facebook: facebook.com/RobertSteffensC

KRISTINA SVINHUFVUD
ÅLDER: 41 BOR: NYKVARN

Jag kämpar för 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. Exempel:
-Du ska komma i försörjning redan i väntan på
uppehållstillstånd
-Kommuner ska ges möjlighet att utvecklas
-Bättre luft i Staden
-Landstinget ska vara arbetstagarens och
vårdtagarens förstahandsval

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.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
JANE TREPP

ÅLDER: 68 BOR: VÄDDÖ

Hjärtefrågor är allt inom sjukvård
Jämställd vård är en kvalitetsfråga.
Alla skall ha lika rätt till möjlighet att välja läkare sjukhus, äldreomsorg med nära tillgänglighet till vårdcentral barn- och mödravård.
Forskning är en viktig del av vården. Mötet
med Människor ger oss centerpartister en
grund för vår politik där närheten av vård utbildning är en grund för ett hållbart samhälle.
Det svenska jordbruket har en stor betydelse
för vår framtid.

MARIE UNANDERSCHARIN
ÅLDER: 64 BOR:SIGTUNA

Jag vill skapa bättre förutsättningar för vuxna
och barn i särskilt utsatta situationer och miljöer. Brinner för mjuka vård och omsorgsfrågor. Människans väl och ve står i fokus. Arbetar med våldsprevention och säkerhetsfrågor,
våld i nära relationer och har uppdrag i observatory EWL i EU, Styrelseledamot i Unizon och
i KvinnoLobbyn samt Ordförande i Kvinnojouren Sigtuna.

INA UNUNGER

ÅLDER: 60 BOR: VÄRMDÖ

Gruppledare, ordf. Näringslivsnämnd, v. ordf.
VärNa samordningsförbund samt ordf. Klöverdam CK
Med 12 års arbetslivserfarenhet inom statlig &
privat företagshälsovård/hälsa/friskvård, vill
jag bidra till det politiska arbete som visar på
kopplingar mellan arbetsmarknad, sjukskrivning, arbetsmiljö, hälsa/friskvårds- & omsorgsfrågor. Jag har idag ansvar för näringsliv/
arbetsmarknad/integration i Värmdö kommun.
Jag vill tillföra centerröster med mitt namn
som aktiv politiker sedan 2010.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
PIA VALLGÅRDA

ÅLDER: 46 BOR: VAXHOLM

Jag är den gröna, liberala och jämställdhetens
röst som behövs i ett medvetet hållbart och inkluderande samhälle. Landstingspolitiken måste återupprätta sitt förtroende och genomsyras
av fullständig transparens. Ett omtag för vårdens organisering samt ansvar som arbetsgivare är helt nödvändig. Kollektivtrafiken, både
till sjöss och på land, behöver ständigt utvecklas för att fortsätta attrahera länets resenärer.
Vi politiker ska inge hopp och framtidstro!

DANIEL WEMMERGÅRD
ÅLDER: 40 BOR: TÄBY

EVA WENKER

ÅLDER: 54 BOR: SOLLENTUNA

Jag är 54 år. Jag arbetar på en skola i Kista.
Inom Landstinget tycker jag att det ä viktigt
att korta köerna för att få bra sjukvård.
Allt det satsas på utbildad personal som får bra
vidareutbildningar.
Minska köerna i akutsjukvården

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
EVA 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.

DORIS VESTERLUND
ÅLDER: 59 BOR: JÄRFÄLLA

Jag är 59 år och arbetar som verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan. Jag
är aktiv i kommunpolitiken, ledamot i Kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden. Nu är det tredje mandatperioden.
För mig är landstingsfrågorna mycket intressanta. Jag har ett stort engagemang för de
regionala kulturfrågorna samt för sjukvården,
då framför allt psykiatrin. Även vårdfrågor för
personer med andra funktionsnedsättningar
engagerar mig mycket starkt.

CHRISTINA WILSON
ÅLDER: 60 BOR:SUNDBYBERG

Som representant för Centerpartiet i landstinget vill jag arbeta för planering av en hållbar
region, med välfungerande modern kollektivtrafik för hela länet. Min utgångspunkt är övertygelsen om att utmaningar måste mötas med
nytänkande baserat på forskning och goda
exempel. Med erfarenhet ifrån arkitektkontor,
byggsektor, samt svensk exportindustri vet jag
att goda idéer och hårt arbete ger resultat.
Christina Wilson, förtroendevald i Sundbybergs
kommuns Byggnads- och tillståndsnämnd, mm

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
KARIN ZELANDER

ÅLDER: 56 BOR: RIMBO

Fil kand i socialantropologi (forskat i hälsoantropologi). Även utbildad i/arbetat med kommunikation, projektledning, pedagogik. Arbetar
med integration och inkludering, hedersproblematikfrågor samt kvinnohälsa. Arbetat många
år med samhällsfrågor och 12 år som politiker.
I landstingsfullmäktige vill jag arbeta för fullgod vård för hedersvåldsutsatta och jämställd
vård mellan kvinnor och män. Effektiv kollektivtrafik, utbildningsfrågor och landsbygdsutveckling är också viktiga områden för mig.

INGWAR ÅHMANEKLUND

ÅLDER: 72 BOR: SOLLENTUNA

Miljöaktivist och almräddare i Alternativ Stad
som ung. En av miljöpartiets grundare. Skapade MP,s logga Maskrosen. F.d. kulturchef
i Kista och kulturnämndsordf. i Sollentuna.
Många år i kommunstyrelsen. Borgarrådssekr för Sthlmspartiet. Räddade Järvafältet och
Hansta. Arbetar med skärgårdsfrågor i Haninge. Med väg- och kollektivtrafik i Sollentuna.. Pol.sek. för C i Sollentuna sedan 2014.
Aktiv mot hedersbrott, segregation och för en
rättvis bostadspolitik. Liberal.

REBECKA ÖBERG

ÅLDER: 25 BOR: LIDINGÖ

Kommunpolitiker på Lidingö och statsvetare
från Berkeley och Sciences Po. Kandiderar till
landstingsvalet för att sprida den närodlade
politiken till en högre ort. Jag vill göra SLL mer
transparent och bättre på att kommunicera
med invånare om frågor som rör dem själva,
t.ex. om vad man tänker göra med Lidingös
tomma spårvagnsdepå, om hur mycket av
skattemedlen som används till SLL:s upphandlingsböter, och om hur mycket landstingets
stödstrumpor bör kosta.

KANDIDATER TILL
LANDSTINGET
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: JAKOSBERG

Jag har verkat för Centerpartiet under två
mandat och vill fortsätta göra skillnad.
Bor i villa i Jakobsberg med hustru och en son.
Jag är företagare inom IT och transport.
Områden jag vill driva i landstinget:
•Att verka för att dricksvattnet inte innehåller
skadliga rester.
•Att verka för att luftkvaliteten inte försämras
över tiden.

