
  Vår framtid bygger på fungerande utbild-
ningssystem och en trygg start för våra 
barn. Skolsystem och barns rättigheter är 
det jag har närmast hjärtat.   

Ers i KF i Söderköping och starkt engage-
rad för att bygga ett starkt C tillsammans 
m mina centerkamrater i kommunen ge-
nom ett aktivt mötesarbete och god dia-
log med kommuninnevånare nära dem 
ute på olika platser i kommunen. 

Annika Altnäs 
Vänneberga Gård, 
Söderköping. Söderkö-
pings kommun.  
Egen företagare 
Född 1968 

annika@altnas.se   WWW.vannebergagard.se 

 EU-, miljö-, livsmedels-, utbildnings-, 
landsbygds-, rovdjurs-, jakt-,  
infrastrukturs-, skogs-, dövas-, handikap-
politik. 

 
Dan Andersson 
Ekmans väg 22 A, 
Finspång. Finspångs 
kommun.  
Studerande 
Född 1974 

dan.andersson@centerpartiet.se 

 Vård och omsorg, integration, landsbygd. 

 
Mikael Aurell 
Hasselbacksvägen 7, 
Bestorp. Linköpings 
kommun.  
Ambulanssjukskö-
terska. Född 1970. 

mikael.aurell@telia.com 

  

 
Fredrik Blomberg 
Odenvägen 34,  
Kolmården. Norrkö-
pings kommun.  
Begravningsentrepre-
nör. Född 1973. 

fredrik.blomberg@centerpartiet.se 

 Lantbrukets lika villkor med utlandet. 

V.ordf socialnämnd, Överförmyndarnämn-
den Motala/Vadstena/Mjölby/Ödeshög. 

Ove Bäck 
Pilgården Rök, Ödes-
hög. Ödeshögs kom-
mun.  
Lantbrukare 
Född 1946 

rokstenen2@outlook.com 

 Landsbygd, jordbruk, IT strukturer - viktiga 
på landet. Landsbygden föder städerna så 
samspelet mellan dessa måste fungera för 
ett blomstrande Sverige 

Kommunfullmäktige, distriktsstyrelse, vice 
kretsstyrelseordförande 

Anders Carlsson 
Hosum Storgården, 
Valdemarsvik. Valde-
marsviks kommun.  
IT bonde 
Född 1965 

Anca1@tele2.se 

 Närodlad politik för hållbar tillväxt i hela 
landet  

Led. i Regionfullm. och Regionutvecklings-
nämnden. V. ordf. i Almi Östergötland 
Ordf. i arbetsgr. för Offentlig upph. i Ös-
tergötlands livsmedelsstrategi.  
Ordf. i Hästholmens Hamn & Magasin AB 
Ordf. i Leader Vättern 

Michael Cornell 
Ingvaldstorp, Väder-
stad. Ödeshögs kom-
mun.  
Regionfullmäktigele-
damot. Född 1955 

michael.cornell@centerpartiet.se  Facebook 

 Föra ut och slåss för Centerpartiets politik 
och för vårt Östergötland. Grundtrygghet, 
företagande, miljö, landsbygd, äldre. En 
realistisk migrpolitik 

Riksdagsledamot. 
Staffan Danielsson 
Erikstad gård, Linkö-
ping. Linköpings kom-
mun.  
Riksdagsledamot 
Född 1947 

staffan.danielsson@riksdagen.se http://staffandanielsson.blogspot.com 

Vi vill bli riksdagskandidater 
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muharrem.demirok@linkoping.se 

 Före detta ordförande för CUF Östergöt-
land. Miljö, jordbruk, landsbygd och före-
tagande är mina hjärtefrågor. 

Valberedning för Cuf-Östergötlands di-
striktsstyrelse  

Anna Ek 
Kopparhult 1, Valde-
marsvik. Valdemars-
viks kommun.  
Student 
Född 1998 

AnnaEk1998@gmail.com 

  Jag är centerpartist för att jag vill ha ett 
bättre klimat, fler företagare, en friare 
rörlighet och en levande landsbygd. Det är 
mina prioriteringar. 

Ordförande för Centerpartiets Ungdoms-
förbund 

Magnus Ek 
Kopparhult 1, Valde-
marsvik. Valdemars-
viks kommun.  
Förbundsordförande 
för CUF. Född 1994 

magnus.ek@centerpartiet.se 

 Att få människor i meningsfull sysselsätt-
ning. Att hela Sverige ska leva är en gam-
mal paroll som jag tycker är mer aktuell 
än någonsin. 

 
Lotta Falkhede Elf 
Älvestad 102, 
Vadstena. Vadstena 
kommun.  
Egen företagare 
hästföretag. F:1964 

kolsbro@telia.com  www.kolsbro.webdon.nu 

  

 
Daniel Giertz 
Jakobstorpsvägen 28, 
Ljungsbro. Linköpings 
kommun.  
Studerande 
Född 1975 

danielgiertz@caspianandmiranda.com http://danielgiertz.blogspot.se 

 En C-regering ska investera i landsbygden 
Stimulera nya miljödrivmedel och fordon. 
Öka tryggheten, förenkla regler för företa-
gen. Höj lägsta pensionen 

Kommunalråd i Mjölby, där samarbetet 
med näringslivet varit en prioriterad fråga. 
Utvecklat kommunen i vårdtjänster, ut-
bildningar, giftfri miljö och regelförenk-
lingar. 

Birgitta Gunnarsson 
Krokgatan 17, Skän-
ninge. Mjölby kom-
mun.  
Kommunalråd 
Född 1967 

bittan.gunnarsson@gmail.com  instagram: bittan.gunnarsson 

 Jag vill driva en politik som gör att det 
lönar sig att utbilda sig och där det går att 
leva och verka i hela landet. 

Ordförande Centerstudenter Linköping 
Edvin Hansson 
Albrektsvägen 126 B, 
Norrköping.  
Student 
Född 1994 
 

edvin.g.hansson@hotmail.com twitter: @edviniskogen 

Vi vill bli riksdagskandidater 

Jag vill verka för ett varmare, smartare 
och grönare Sverige.  

vice oppositionsråd Valdemarsviks kom-
mun 

Jenny Ek 
Släthäll Bogärdet, 
Valdemarsvik. Valde-
marsviks kommun.  
Jurist. Född 1988 

jennymaria.ek@gmail.com 

I tider av oro behövs en rörelse som 
bidrar med hopp och framtidstro. Jag vill 
att Centerpartiet ska vara den kraften, 
och föra Sverige framåt. 

Kommunalråd Muharrem Demirok 
Gustav Adolfsgatan 
28, Linköping. Kom-
munalråd 
Född 1976 
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  Livsmedelsproduktion och konsumtion. 
Hållbarhetsfrågor för miljö och hälsa. 

Vice ordförande Centerkretsen 
2:e vice ordförande kommunfullmäktige  
Ledamot Bygg och Miljönämnd 

Ann Hemmingsson 
Grebo Klint, Åtvida-
berg.  
Kock/köksbiträde 
Född 1963 
 

ann.hemmingsson@atvidaberg.se  

 Utbildningsfrågor 

Ledamot i KF Vadstena, andre vice ordf. 
Ledamot i Kultur och fritidsnämnden, 
Vadstena. Ledamot Valnämnden i 
Vadstena kommun, andre vice ordf. 

Bo Johansson 
Bäckebo 112, 
Vadstena. Vadstena 
kommun.  
Lantmästare 
Född 1948 

backebo112@gmail.com  

 Att  det blir mindre regler för personer 
och företag. Lika vård i hela landet 

Kommunstyrelsen med utskott Brukardia-
log i regionen 

Astrid-Marie Jonsson 
Fåfalla gård, Åtvida-
berg. Åtvidabergs 
kommun.  
Lanthandlare 
Född 1961 

astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se 

 Är en "värdefast" centerpartist med bred 
politisk erfarenhet från både stads- och 
landsbygdsutveckling. Företagande och 
jobb är de viktigaste frågorna 

Distriktsordförande för Centerpartiet i 
Östergötland 
Kommunalråd i Norrköping 

Karin Jonsson 
Dalby gård 1, Vikbo-
landet. Norrköpings 
kommun.  
Kommunalråd 
Född 1962 

Karin.jonsson@centerpartiet.se  Facebook 

 Landsbygdsfrågor. Utveckla etik och mo-
ralfrågor speciellt i lärandemiljö. 

Ledamot i barn och utbildningsnämnden i 
Kinda kommun 

Joakim Klasson 
Stora Tidersrum 1, 
Kisa. Kinda kommun.  
Verktygstekniker 
Född 1967 
 

tidersrum@spray.se 

 Skola, omsorg, miljö, teknik  

Ledamot barn och ungdom, kommunfull-
mäktige, vice ordförande vretakloster  

Mikael Larsson 
Löjtnantsgatan 5, 
Ljungsbro. Linköpings 
kommun. Driftentre-
prenör/verk-
samhetschef. F:1979 

Micke@hangaren.org 

 Jag vill att hela landet ska leva, maten ska 
vara svensk och närproducerad och att vi 
ska värna om en hållbar miljö för att vår 
jord ska överleva! 

2:e vice ordförande i KF och Kretsordfö-
rande i Valdemarsvik 

Marie Lindh Eriksson 
Lundby Gård, Valde-
marsvik. Valdemars-
viks kommun.  
Ingenjör 
Född 1971 

marie.eriksson@centerpartiet.se 

 Landsbygds frågor, Jord och Skogsbrukets 
villkor. Turistnäringens betydelse för 
landsbygden 

KF led. Kinda kommun Ord led. i Kultur & 
Fritidsnämnden. ers i Kommunstyrelsen. 
Ord.led. av Stiftsfullmäktige och ordf. i 
Egendomsnämnden 

Anders Ljung 
Baggetorp, Kisa. Kinda 
kommun.  
Entreprenör 
Född 1956 
 

anders.ljung@kinda.se 

Vi vill bli riksdagskandidater 
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  Entreprenör som tröttnat på att stå vid 
sidan av politiken. Optimist, liberal & fri-
hetligt. Ekonomi, integration & miljö. 
Pragmatiskt jordnära. 

 
Marcus Ljungqvist 
Gerstorp Tjärarp 3, 
Linköping. Linköpings 
kommun. Entreprenör 
och ridinstruktör. 
Född 1971.  

marcusljungqvist@icloud.com Facebook: Marcus Ljungqvist 

 Ett varmt liberalt samhälle som möjliggör 
kombinationen av individuell frihet och 
framgång med ett grundläggande tryggt 
skyddsnät för alla.  

Styrelseledamot Norrköping Vatten och 
Avfall AB 

Johan Lundgren 
Folkborgsvägen 14, 
Norrköping.   
Universitetsadjunkt/
leg. sjuksköterska 
Född 1977 

johan.g.lundgren@gmail.com  

 Fungerande kommunikation på landsbyg-
den, nära och trygg vård till de äldre, ar-
beta för en fortsatt god djurhållning i Sve-
rige 

Ledamot i Centerpartiet Östergötlands 
distriktsstyrelse, ledamot i Motala kom-
muns beredning för organisations- och 
arvodesfrågor, sekreterare i Motalakret-
sens styrelse 

Agneta Lundqvist 
Solbergavägen 5, 
Motala. Motala kom-
mun.  
Informationsteknolog 
Född 1975 

agneta@advanced.se   Facebook 

 Alla människors lika värde. 
Beslut skall decentraliseras så långt det är 
möjligt. 
Möjlighet till gott liv i hela landet. 

Oppositionsråd i Åtvidaberg, Sekreterare 
och Kassör i Åtvidabergs Centerkrets samt 
ledamot i Distriktsstyrelsen i Östergöt-
land. 
 
http://joakimmagnusson.blogspot.se/ 

Joakim Magnusson 
Sjöbacka Björsäter, 
Åtvidaberg. Oppo-
sitionsråd/Mark-
byggnadsingenjör 
Född 1978 

joakim.magnusson@centerpartiet.se  

 Vi ska ha giftfri mat och dricksvatten både 
i stad och land. Brinner för de yngsta, 
äldsta, fungerande integration och att 
utveckla partiet.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Beredningen för sjukvårdens behovsstyr-
ning 
Regionfullmäktige 
Arbetsgrupp för Digital Agenda 
St Kors styrelse (Linköping) 

Anders Monemar 
Hölja 2, Vikingstad. 
Linköpings kommun.  
Projektledare SAAB 
Född 1976 
 

Anders.monemar@gmail.com   Monemar.se 

 Nära människors vardag. 
Konkret, jordnära, lösningsfokuserad 
Empatisk och obyråkratisk 
Utvecklings- och framtidsfokuserad 
Ärlig, rak, orädd i debatten 

Röstat på och varit medlem sedan 1987, 
men aldrig tagit på mig något formellt 
uppdrag. 

Dietmar Mölk 
Drabantgatan 5, Lin-
köping. Egen företa-
gare,  universitetslä-
rare/ föreläsare.  
Född 1956 

dietmar@molk.com  molk.se (företagets, personlig sida på gång) 

 Människor ska ta ansvar, känna trygghet, 
delaktighet och meningsfullhet i det dag-
liga livet. 

 
Lena Nilsson 
Ängslyckan, Söderkö-
ping. Söderköpings 
kommun. Leg. Barn-
morska - klinisk ad-
junkt. Född 1962 

Lena.nilsson@liu.se 

Vi vill bli riksdagskandidater 

 Ge människor möjlighet att kunna leva 

och verka i hela Sverige. Hela Sverige har 

unika möjligheter som måste tillvaratas o 

ges möjlighet att blomstra 

2:e vice ordförande i Samhällsbyggnads-
nämnden i Söderköping  

Ulric Nilsson 
Kristinagården 1, 
Östra Ryd. Söderkö-
pings kommun.  
Bonde. Född 1973 
 

ulric.hallstad@telia.com  
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 Hela Sverige ska leva! Bevara en levande 
landsbygd för svensk matproduktion & 
företagande. Viktigt är också integration, 
utbildning och hälsa. 

Sitter i C kretsstyrelse i Mjölby. Sitter som 
ersättare i kyrkorådet, kyrkofullmäktige o 
miljönämnden. 

Viktoria Petré Lind-
holm 
Boo Gård 2, Mjölby. 
Design Engineer/
Ingenjör 
Född 1968 

Viktoriapetrelindholm@hotmail.com 

 
Intresseområden är vård/omsorg, försvar 
och jakt/landsbygd. Mina mål är:Nära och 
bra vård, förstärkt och anpassat försvar 
och reglerad viltförvaltning 

 

1:e vice ordf Omsorgs- och socialnämn-
den. 
Ledamot socialutskottet 
Ers. Fullmäktige 

Claes Samuelsson 
Härdarevägen 4, 
Mjölby. Mjölby kom-
mun. Tjänsteman 
Född 1968 

Claes.samuelsson@live.se 

 Se landsbygden som en resurs där våra 
naturtillgångar, vatten, skog, vilt & mine-
raler skall förvaltas lokalt, regionalt och 
nationellt och inte av EU  

Gruppledare ÖdeshögsCentern 
Roger Silfver 
Blixhult, Ödeshög. 
Ödeshögs kommun.  
Pensionär 
Född 1951 
 

roger.silfver@centerpartiet.se 

 Validera kunskaper och anpassa utbild-
ningar för matchad arbetsmarknad. 
Minska regelkrångel. Nyttja hela landets 
potential för säker matproduktion mm. 

Ledamot Regionfullmäktige. Ersättare 
Regionstyrelsen. Kretsordförande Norrkö-
ping.  

Kerstin Sjöberg 
Önsätter Lillgård, Vik-
bolandet. Norrköpings 
kommun.  
Speciallärare 
Född 1963 

Kerstin.sjoberg@centerpartiet.se 

  

Fullmäktige och socialnämnden i Kinda 
kommun 

Wolldurf Skallbom 
St Hellingeberg 
Mjölsefall, Kisa. Kinda 
kommun.  
Mångsysslare 
Född 1961 

Wolldurf.skallbom@kinda.se 

 Alla som kan ska ha ett arbete, en utbild-
ning, eller praktik att gå till. Det egna an-
svaret att göra sig anställningsbar är 
centralt. 

1:e vice ordförande i KF 
Jonny Ståhl 
Heda, Hed-
lycke,Ödeshög. Ödes-
högs kommun.  
Egen företagare 
Född 1956 

jonny@fiskevard.net 

 Vill förbättra integrationen för unga och 
nyanlända, underlätta företagande så fler 
kan anställas, och arbeta för ett ledande 
Sverige i klimatfrågan 

Regionfullmäktigeledamot  
 
 
 
Julietranofsweden.blogspot.com/ https://
twitter.com/JulieTranIntl 

Julie Tran 
Timmermansgatan 1B, 
Linköping. Linköpings 
kommun.  
Pressekreterare 
Född 1985 

Julie.tran@centerpartiet.se  

  

 
Camilla Westling 
Rogslösa station 6, 
Vadstena. Vadstena 
kommun.  
Arkivarie 
Född 1974 

westlings@hotmail.com  instagram: camilla_westling 

Vi vill bli riksdagskandidater 
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 Lika livsmöjligheter, trygghet och hållbar-

het. Därför stöd till människors egna ini-
tiativ och frivilliga samverkan, och fokus 
på landsbygd och förort. 

Kretsordf Linköping. Ledamot distriktssty-
relsen Östergötland. Kommunfullmäktige 
Linköpings . Vice ordf kultur- och fritids-
nämnden Linköpings. 

Lars Vikinge 
Melskog, Brokind. 
Linköpings kommun.  
Företagare 
Född 1962 

lars.vikinge@centerpartiet.se  larsvikinge.wordpress.com 

 Jag vill bidra till ett bättre samhälle, där 
alla människor får blomstra; utveckla sina 
inneboende förmågor och leva där och så 
de önskar. 

Ersättare i Barn och Ungdomsnämnden, 
suppleant i Nulink 

Trine Vikinge 
Melskog, Brokind. 
Linköpings kommun.  
Företagare 
Född 1966 
 

trine.vikinge@gmail.com 

 Innovation, företagande och integration 

för att nå FNs hållbarhetsmål. Skapa förut-

sättn. för hållbar ek utveckl oavsett var i 

Sv man bor och arbetar. 

 
Sofia Willquist 
Sellerivägen 10, Linkö-
ping. Linköpings kom-
mun.  
Patentombud 
Född 1979 

sofia@willquist.se 

Vi vill bli riksdagskandidater 

 Engagerar mig mest: rättvisefrågor, att 
stötta utsatta människor och framförallt 
utsatta barn berör mig mest! Ekonomi, 
bostäder, sysselsättning. 

Vice ordf Stadsplaneringsnämnden, vice 
kretsordförande 

Christian Widlund 
Abel Beckersgata 7, 
Norrköping. Norrkö-
pings kommun.  
Politisk sekreterare 
Född 1971 

christian.widlund@centerpartiet.se   facebook, insta och twitter 
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