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Tack för det fina förtroende  
som ni ger Centerpartiet!

Tack för förtroendet att sedan valet 2018 få 
driva på för ett grönare, mer företagsvänligt 
och inkluderande Upplands Väsby.
Tillsammans med medlemmar och engag-
erade har vi visat att det går att vår politik 
och våra insatser gör skillnad även i otrygga 
tider med brottslighet, pandemi eller krig i 
vår närmaste omvärld. I år är det valår och 
viktigare än någonsin att stå upp för värder-
ingar som inkluderar människor, som bygger 
samhället mer grönt och hållbart, som ger 
förutsättningar för individer och företag att 
växa. Jag hoppas att vi får ditt förtroende
att fortsätta efter valet i september!

Centerpartiet har drivit på för att stärka 
lokala företagares möjligheter att växa och 
skapa nya jobb. Vi har infört smart grön 
mobilitet, stärkt grönområden och mer 
hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030. 
Skolresultaten har ökat och vi har välkomnat 
Internationella Engelska skolan som ett 
värdefullt tillskott i kommunen och även

stärkt för vuxna att kunna söka Komvux. 
Fler nya omsorgsboenden och på bostads-
marknaden med hyres- och bostadsrätter 
har kommit till och beslut för småhus-
områden likt trädgårdsstadsmodell. Den 
otrygghet som fanns under förra mandat-
perioden har vi tydligt fått till en positiv 
förändring.

Kommande mandatperiod vill vi fortsätta
det arbete vi påbörjat och också ge extra 
resurser till skola och kultur- och fritids-
verksamheterna för alla barn och unga. Vi 
vet att vi minimerar risker att unga hamnar 
på glid om de får förutsättningar att klara 
skolan och genom att inkludera i vettiga 
fritidssysslor. 

Vi vill bygga en ny multihall med 50-meters-
simbassäng och utrymmen för kamp- och 
bollsporter och omklädningsrum till ishallen.
Vi vill få in planering och finansiering av 
fritidslokaler som en del i den långsiktiga 
bostads- och företagsetableringen i 
kommunen eftersom schysta levnadsvillkor 
skapar en attraktiv kommun som inkluderar 
småhusområden för att få till en bra bostads-
mix.

Centerpartiet vill också stärka kommunens
krisberedskap och omsorgsinsatser för 
seniorer och tillgänglighet för de med funk-
tionsnedsättningar att kunna ta del av 
samhällets utbud.

Din röst på Centerpartiet spelar roll i
höstens val för Upplands Väsbys bästa!

Ann- Christin L Frickner 
Gruppledare och kommunalråd
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Sommarhälsning från kretsordförande
Hej alla fina Centervänner!

Äntligen är sommaren här med fantastiskt 
väder, sol och värme, som vi har längtat
efter ännu en intensiv vår. 
 
Det är valår och jag vill tacka alla medlem-
mar för deras engagemang och deltagande i 
vårens valkampanjer. I augusti intensifieras 
valarbetet med fler kampanjer och möten 
med väljarna. Jag hoppas att du fortsatt vill 
vara med och driva valrörelsen tillsammans, 
för hela Upplands Väsbys bästa!

Styrelsen har under våren uppvaktat flertal 
vardagshjältar i Upplands Väsby. Personer,
organisationer och företag som våra med-
borgare har nominerat för deras engage-
mang i samhället, med andra ord, vardags-
hjältar. Vår utmärkelse har uppmärk-
sammats i Mitti där även läsarna kärleks-
bombat föreskolelärarna Ulla och Gitte. Det 
har varit en ära och ett privilegium att lyfta 
dessa fantastiska människor, företag och 
organisationer. 

Avslutningsvis vill jag tacka igen för ert
engagemang och önska er en riktigt skön 
sommar med mycket sol, bad och värme. 
Innan vi återupptar valarbetet efter en väl-
förtjänt ledighet. 

Varma soliga hälsningar!

Melinda Khan
Kretsordförande

Ett mer attraktivt Väsby för idrott och kultur
I april träffade vi Väsby simsällskap, en av 
Sveriges ledande tävlingssimsklubbar. Vi 
uppmärksammades då på behovet av en 
utbyggnad för att möta både dagens och 
framtidens behov. Vi kommer i detta val och 
framöver driva frågan om en utbyggnad av 
en ny 50-metersbassäng i kombination med 
en multihall för att möta fler föreningars 
behov av lokaler, så som dans, kamp- och 
bollsporter. Även nya omkläddningsrum för 
issporterna är en prioriterad fråga under
kommande mandatperiod. Vi vill också 
utöka möjligheterna för alla barn att delta i 
kulturskolans verksamheter. 

Centerpartiet vill utveckla Väsby till en mer 
attraktiv stad i samarbete med byggherrar 
som möter behovet hos Väsbyborna. 
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Vardagshjältar i Upplands Väsby

Företags- och verksamhetsbesök i vår

Utmärkelsen har bland annat delats ut till 
föreningen Vänner i Väsby, som skapar ett 
socialt sammanhang för våra äldre. Förskole-
lärarna Gitte och Ulla uppmärksammade 
efter trogen och dedikerad tjänst för den 
goda omsorgen av Väsbys barn. Även Lions 
Club utsågs till vardagshjältar för deras 
stora samhällsinsatser.  

I vår har vi genomfört över 30 företags- och 
verksamhetsbesök i hela Upplands Väsby 
kommun. Inleddesvis fick dessa göras digi-
talt då fortsatta restriktioner rådde, detta 
hindrade dock oss inte från att möte Väsbys 
företagare och arbetstagare.  
 
Under andra halvan kunde vi äntligen åter-
igen träffas fysiskt. Vi har fått komma ut på

igen träffas fysiskt. Vi har fått komma ut på 
både gårdar, produktionsled och butiker som
ger viktig samhällsservice till Väsbyborna.
Bland annat har vi besökt Vikingsoda, som 
är enda svenska producent och leverantör 
av kolsyrepatroner i landet. Vi besökte även 
Audika, och Lövsta Stuteri som är en av 
världens ledande hästsports- och avels-
anläggningar för dressyr och hoppning.

Sedan ett par år tillbaka och under våren 
har vi delat ut Centerpartiets utmärkelse 
Vardagshjälte flertalet gånger. Utmärkelsen 
ska uppmärksamma personer, organisa-
tioner och företag som Väsbyborna nomine-
rat för deras engagemang, det där lilla extra 
som gör Upplands Väsby till en bättre plats 
att bo, leva och verka i. 
 



5

Ett starkt valprogram för Upplands Väsbys bästa!
baserad taxa för kulturskolan så att alla barn
kan delta, kostnadsfria trygghetslarm för 
våra äldre och solceller på alla kommunens 
och Väsbyhems byggnader. 

Följ oss på sociala medier och sprid vårt 
budskap tillsammans för att nå fler Väsbybor!

Varför blev du politiskt engagerad Hanna?
Vi satt som vanligt på en familjemiddag och 
diskuterade aktuella samhällsfrågor och 
politik, vi klagade på att politikerna inte gör 
som vi anser att man bör agera. Men stopp; 
kan vi verkligen sitta här och klaga när vi 
inte själva gör något åt det? Denna fråga 
som jag ställde till hela min familj ledde till 
att jag bestämde mig för att swisha och bli 
medlem i Centerpartiet samma kväll.
 Jag är uppvuxen i en politiks borgerlig 
familj, samtidigt som jag bodde på lands-
bygden. Med en genuin tro om en levande 
landsbygd och liberala värderingar var det 
inte ett svårt beslut att gå med i partiet.
 Jag mottogs i en krets som ville enga-
gera sina medlemmar och jag sattes till
verket direkt. Detta övertygade mig ytter-
ligare att jag hamnat rätt. I ett parti som likt 
mig tror på människor och deras rätt att
bestämma över sitt egna liv, som värderar

företagarnas roll i samhället och har en 
modern och verklighetsbaserad approach 
till hur vi kan bli ett hållbart samhälle.
 Min väg i livet har lett mig till Väsby, 
där jag mer än någonsin kan vara med och 
påverka. Och nu verkligen kan säga att jag 
inte längre sitter och bara klagar utan fakt-
iskt gör något åt det.  
 
Hanna Edwards, politisk sekreterare

Skanna QR-koden eller
gå in på vår hemsida
centerpartiet.se/
upplands-vasby för att
ta del av valprogrammet
och våra kandidater.  

Vårt valprogram har 101 starka förslag för 
Upplands Väsbys bästa. Vi går nu på val för 
ett Upplands Väsby där alla vill leva, bo och 
verka. Det är verkligen ett valprogram för 
hela Upplands Väsby och alla Väsbybor. 

Våra förslag inbegriper flera viktiga punkter 
så som införandet av ett avhopparprogram, 
att alla barn erbjuds sommarskola och sats-
ningar för små företag. Införandet av inkomst-

Bekanta dig närmare med dina hjärtefrågor 
och hitta svaren på de frågor du kan tänkas 
få av Väsbyborna under valrörelsen. 
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Det är tillsammans vi vinner val!
Kom och kampanja med oss!

Hela våren har vi mött och 
samtalat med Väsbybor om 
frågor som är viktiga. Till-
sammans med nordväst-
kretsarna har vi också 
kampanjat för regionfrågorna. 

I augusti forsätter vi att möta 
Väsbyborna på badstranden, i
centrum och bostadskvarteren.
Helt enkelt i deras vardag för 
att prata om vad som viktigt 
i vardagslivet och i Upplands 
Väsby. 

Kom och kampanja med oss!
Ladda ned appen Center-
partiet eller håll koll på din 
mejlinkorg för mer info. 
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Klassisk rulltårta  
En kaka med oändliga möjligheter!

5. Bred ut smeten jämnt på bak-
plåtspapperet. Grädda mitt i ugnen 
i ca 5 minuter.
 
6. Ta ut kakan ur ugnen, sockra 
kakan på ytan och vänd den upp 
och ner på ett nytt bakplåtspapper, 
låt svalna. För att lossa bakplåts-
pappret lättare kan du pensla med 
kallt vatten på pappret lite innan 
och lossa det försiktigt.

7. Bred på valbar sylt och rulla
ihop kakan från långsidan med 
hjälp av bakplåtspappret.  

Ingredienser 
 
3 ägg 
1,5 dl strösocker 
1,5 dl vetemjöl 
2 msk potatismjöl 
1 tsk bakpulver 
0,5 dl mjölk 
2 dl valbar sylt 

Källa: Köket.se 

Gör så här 

1. Sätt ugnen på 230 grader.
 
2. Lägg ett bakplåtspapper på en 
plåt så att den ligger rakt utan att 
böja sig på sidorna, klipp ev till för 
att få det rakt och jämnt.
 
3. Blanda alla torra ingredienser i 
en bunke. Vispa ägg och strösocker 
vitt och fluffigt ca 10 minuter.
 
4. Sikta i de torra ingredienserna 
och vänd försiktigt runt med en 
slickepott. Avsluta med att vända 
i mjölken.


