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Centerpartiet för Upplands 
Väsby och Sveriges bästa

Världen och Väsby skakas återigen av
en ny allvarlig händelse. Vi har precis tagit
oss igenom coronapandemi då Ryssland 
angriper Ukraina oprovocerat och startar
krig som också påverkar Europa och 
Sverige.

Centerpartiet tar tydlig ställning för 
Ukrainas folk och att Sverige ska bistå 
med ekonomiska medel och resurser till 
försvar och humanitärt bistånd. Läget
är allvarligt och i kommunen har vi till-
sammans med övriga partier och med-
arbetare fokus på en beredskap för 
flyktingmottagande och krisberedskap. 
Vi uppmanar också alla som har möjlig-
het att bidra till olika hjälpinsatser som 
anordnas med pengar eller kläder, för-
nödenheter och sjukvårdsartiklar, också 
med engagemang i lokala civilförsvars-
föreningar i Upplands Väsby.
 

Jag är själv svensk lotta med anledning 
av att jag vill kunna bidra i händelse av 
kris. 

Centerpartiet har också lokalt satt val-
program för kommande mandatperiod. I
förra veckan presenterade vi bland annat
vilka insatser vi vill för förskola och skola.
En ny hemsida är lanserad där du kan 
hitta mer information löpande under 
våren. Följ gärna vårt arbete och delta i 
vårens kampanjer. 

Avslutningsvis vill jag vända mig till dig 
som är förtroendevald, du som kandi-
derar i kommande val och till dig som 
är medlem i Centerpartiet. Du är viktig 
i det arbete vi genomför tillsammans. 
Genom att vi gemensamt står upp för fri-
het och demokrati bidrar vi till ett bättre 
lokalsamhälle och en bättre värld. Jag 
ser fram emot att kampanja tillsammans 
med dig under våren, välkommen! 

Ann-Christin L Frickner
Gruppledare och kommunalråd

Skanna QR-koden för att ta del av vårt
valprogram eller besök vår hemsida.
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Kretsordförande tar ton

Hej alla fina centervänner!

Samtidigt som vi gläds åt att vi nu sakta 
går ur pandemin som har styrt våra liv de 
senaste åren, är det svårt att inte börja 
detta nyhetsbrev med att tänka på det 
pågående kriget i Ukraina. Dagligen får 
vi rapporteringar om den fruktansvärda 
situationen som det ukrainska folket 
befinner sig i, och idag kramade jag om 
mina barn lite extra. Även om livet här 
i vårt underbara Sverige går vidare har 
nog tanken om en eskalering och vad det 
skulle innebära för oss, slagit oss alla. 

Jag är oerhört tacksam för att jag lever 
i ett land där demokrati och frihet är en 
självklarhet samtidigt som det inte är 
något jag tar för givet. I september är det 
återigen dags för oss att gå till vallokalen
och utöva vår demokratiska rättighet att 
rösta i riksdags-, region- och kommun-
valet. Styrelsen har gått in i en  valorga-
nisation och har jobbat hårt med att ta 
fram en bra valplattform för det vi vill 
åstadkomma med vår politik i Upplands 
Väsby. Vi är väldigt stolta över valpro-
grammet och hoppas att även ni är det, 
mer information finns på vår hemsida.

Å styrelsens vägnar vill jag tacka er med-
lemmar för det fortsatta förtroendet som 
samtliga i styrelsen har fått vid årsmötet 
den 19 februari 2022, ett särskilt tack 
från mig för fortsatt förtroende som 
kretsordförande.

Trots oroligheterna måste vi fortsätta 
blicka framåt och göra det vi kan för att 
säkerställa att vår politik sprids och vår 
demokrati upprätthålls. Vi hoppas att vi 
kommer att få träffa er på våra valkam-
panjer under våren och att ni har möjlig-
het att delta, ju fler vi är desto fler kan vi 
nå med vår politik och vår framtidstro. 

Avslutningsvis vill jag i en orolig tid skicka
med extra varma tankar till er alla, ta 
hand om er och varandra. 

Varma hälsningar!

Melinda Khan
Kretsordförande
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Annie Lööf på besök i Upplands Väsby!

Den 19e februari hölls kretsens årsstämma
och vi kunde återigen träffas fysiskt för att
gemensamt avhandla verksamhetsåret 2021.
På stämman beslutades enhälligt att välja 
om styrelsen och ge dem förnyat förtroende
att leda kretsen. Centerpartiets valprogram 
är nu också antagen och kommer att presen-
teras under våren.

Kommun- och regionlistor val 2022
Nu är både region- och kommunlistorna för 
valet satt. Väsby har en historiskt stor repre-
sentation på regionlistan för Nordväst, med 
vår gruppledare Ann-Christin i topp tre. 
Också vår kommunlista är stark med 17 
kandidater som går till val som Väsbys gröna 
och liberala röster. Tillsammans siktar vi att 
göra det bästa valet i mannaminne i både 
region och kommun! 

C Upplands Väsby - Årsstämma 2022

arbete för att stärka det lokala näringslivet 
och hjälpa företagen på sin tillväxtresa. 

- Dessa lokala initiativ är oerhört viktiga för
att småföretagen ska kunna växa och skapa
fler jobbtillfällen. Kommuner och närings-
livsföreningar som väljer att satsa på före-
tagare skapar i sin tur tillväxt och kompetens-
matchning, som är en av de största utman-
ingarna vi ser idag på arbetsmarknaden, 
säger Annie Lööf efter sitt besök. 

Tillväxt Väsby hjälper företag med 5-50
anställda genom att erbjuda affärsutveck-
ling, rekryteringsstöd och nätverk med mål 
att skapa 375 jobb på 3 år i Upplands Väsby. 

Under förra veckan  besökte vår partiledare
Annie Lööf Upplands Väsby. På besöket träff-
ade hon företrädare för Väsby Promotion 
och Tillväxt Väsby, som berättade om sitt

1. Ann-Christin L Frickner 
2. Melinda Khan 
3. Johannes Wikman Franke 
4. Mikael Schmidt 
5. Sören Lundgren 
6. Lotta Åberg Brorsson 
7. Vuksan Rovcanin 
8. Lena Sahlén 
9. Malin Engström

10. Vafa Saddat Farizani
11. Ferit Pek
12. Iréne Eriksson
13. Leena Bergström
14. Gisela Magnusson
15. Sabina Brogård
16. Ludwig Brogård
17. Johan Magnusson 

LISTA TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022
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Väsby tar nya steg mot klimatsäkrad småstad
På senaste kommunfullmäktige antogs 
både en ny Klimat- och Energistrategi 
och Trafik- och Mobilitetsstrategi. 
 "Det krävs ständiga förbättringar 
genom smartare lösningar och att inse att
små steg och stora kliv går hand i hand. 
Genom strategierna får kommunen över-
gripande riktning och till det kommer 
handlingsplaner för åtgärder som behövs 
för ekologisk, ekonomisk och social håll-
barhet" - Ann-Christin L Frickner. 

Mer rörelse och motion för Väsbybarnen!
I februari beslutades om inköp av 600 
nya skidor till Väsbybarnen och en skid-
lekplats skapades i centrala Väsby. Det 
är glädjande att se hur Centerpartiets in-
itiativ Barn och unga i rörelse i förskolor
och grundskolor nu utvecklas. Med rörelse
och motion varje dag skapas en viktig 
vana i ung ålder, som både stimulerar 
inlärandet i skolan och hjälper barn och 
ungas psykiska välmående. 

Centerpartiets förslag har antagits och 
en förstudie och förslag till detaljplan av 
trädgårdsstad i Runby kommer genom-
föras. 

I förra året besökte vårt kommunalråd 
och gruppledare Berlin och tittade på 
hur de har utvecklat populära och gröna 
trädgårdsstadsområden med möjlighet 
att kunna odla och utveckla grönska
i boendeområden. Nu ser vi fram emot
en liknande utveckling i vår kommun!

Trädgårdsstad i utveckling i Upplands Väsby
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Varför blev du politiskt engagerad Sören? 
Jag har varit i mitten av den politiska skalan 
säkert i 35 år och har följt utvecklingen av SD 
och den kantring mot en oresonlig höger 
som skett. Själv så kan jag inte ställa mig 
bakom den argumentation som vuxit fram, 
där allt verkar vara invandringens fel. Som 
analytiker så gillar jag fakta men det som nu 
växer fram är en syn där en persons åsikter 
är lika sanna som fakta. Att faktaförnekelse 
och alternativ fakta får allt större del av 
informationskakan är en farlig utveckling för 
samhället. 
 Att då följa Annie Lööf:s rakryggade 
hållning mot SD och Ann-Christins inspel 
om vad Väsbycentern vill, gjorde valet väldigt
enkelt. Jag engagerade mig och kan konsta-
tera att centern är ett väldigt trevligt parti 
att engagera sig i. Diskussionerna är många 
och långa, men alltid vänliga. Det finns en 
vilja att skapa något tillsammans som är bra 
för Väsbys innevånare, men även för de som 
bor i Region Stockholm.
 Jag har nu blivit ersättare i omsorgs-
nämnden, vilket jag verkligen ser fram emot.
En artikel i Mitti om att man i Väsby nekar ca
25% av alla ansökningar till äldreboenden, är
för mig helt obegripligt. Det vill jag ha svar 
på varför och vad man kan göra för att få en 
humanare syn på omsorgen.

Sören Lundgren, ersättare i omsorgsnämnden

Så kan du hjälpa människor i Ukraina

Jag har varit intresserad av politik ända se-
dan tonåren, men mina yrkesval som ledde
fram till att jag blev företagare och i omgång-
ar linjechef, gjorde att det politiska engage-
manget fick vänta till nu.
 När besluten om att i stort sett mon-
tera ned Löwenströmskasjukhuset och flytta 
akuten till Sollentuna blev jag minst sagt 
irriterad. Att ta ett fungerande sjukhus med 
en närhet till akutmottagning och lägga ned
- då skrev jag ett argt mejl till Ann-Christin 
som svarade vänligt att Centerpartiet också 
var emot beslutet. Dialogen fortsatte spora-
diskt under några år tills en dag då Ann-
Christin frågade om jag inte skulle vara intr-
esserad av att bidra mer genom att kandi-
dera i första hand till Region Stockholm 
men även till kommunen.

UNICEF - Ser till att barnen i Ukraina får 
skydd. Swisha till 902 00 17. Skriv "Ukraina"
i meddelandet. 
 
UNHCR - Arbetar med andra FN-organ och 
lokala frivilligorganisationer för att hjälpa 
människor på plats. Swisha till 900 1645.  

Reportrar utan gränser - Kämpar för det 
fria ordet och oberoende journalistik. Swis-
ha till 123 900 44 90. 

RFSL - Stödjer hbtqi-organisationer i Ukrai-
na och hjälper till med evakuering av hbtqi-
personer i landet. Swisha till 123 900 40 86. 

Läkare utan gränser - Ser till att människor 
på plats får sjukvård när det behövs. Swisha 
till 900 60 32.  

Röda Korset - Bidrar med mat, värme och 
sjukvårdsmaterial på plats. Swisha till 900 
80 79. 
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Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

Den första mars presen-
terades de första delarna 
av vårt valprogram. Under 
våren kommer vi fortsätta
att publicera både fler 
punkter och utspel på 
vår hemsida och sociala 
medier på Facebook och 
Instagram. Följ oss gärna 
och sprid vårt budskap!

Påskpyssel 
 Dekorera ägg med torkade blommor

Gör såhär 
 
1. Plocka vackra vårblommor och lägg 
i en blomsterpress en vecka. 
 
2. Lyft varsamt ut de torkade blom-
morna och lägg dem på ett plant 
underlag.

3. Sprayfärga pappägg i fina pastell-
färger och låt torka. 

4. Pensla decoupagelack där du vill 
placera blommorna på äggen. Lägg en
blomma eller fjäder i taget på ägget
och pensla försiktigt med lacken. 
Stryk lacken från mitten av blomman 
eller fjädern och ut mot kanterna.

Gå in och följ oss för
fler uppdateringar!

Du behöver  
- Vårblommor 
- Blompress (går också bra med 
   en tung bok) 
- Pappägg 
- Sprayfärg
- Pensel
- Decoupagelack Källa: Panduro Hobby

ETT GRÖNT LIBERALT
PARTI I MITTEN FÖR

HELA UPPLANDS VÄSBY


