Kandidater till
kommunlistan
Centerpartiet Nackas
medlemsomröstning

Hur går omröstnignen till?
När du har läst om kandidaterna här så går du tillbaka till sidan där du laddade ner
denna PDF. I listan så rangordnar du 10 av kandidaterna. Personen du sätter på plats
1 får 10 poäng, den på plats 2 får 9 poäng osv. Om du anger mindre än 10 kandidater
så kommer poängen att ”förskjutas” nedåt.
Vid frågor om omröstningen kontakta Robert Steffens, robert.steffens@nacka.se,
073-253 70 75
Vi frågor om nomineringsprocessen kontakta Hans Lenkert, hans@lenkert.se,
073-600 51 53

Nedan följer kandidaterna i inkommen ordning.

Hans Peters
Det här är jag:
Jag är 57 år och kommunalråd sedan 2011. Har
två barn på 14 och 17 år som jag försöker ge en
bra start i livet. Gillar paddling, skridskoåkning,
skärgård och skog.
Detta vill jag:
•Fortsätta göra Nacka grönare och liberalare.
•Slå vakt om Nackas kulturmiljöer och
kulturhistoria.
•Bygga bostäder med kvalitet. Snyggt och
vackert, både klassiskt och nytt.
•Satsa på kultur. Det skapar attraktivitet och
tillväxt.
•Förbättra framkomligheten genom investeringar i
vägar, bussar, tåg, pendelbåtar och cykelbanor
facebook.com/HansPetersNacka

Maria Håård
Det här är jag:
Jag bor med man,2 katter & 6 hönor i Kummelnäs.
Mina 2 yrken är filmscenograf och formgivare. Jag
är engagerad och orädd med ett starkt intresse
för natur och miljö och tror på möjligheten att
förändra till det bättre, att det inte alltid är lätt vet
jag från tidigare styrelseuppdrag.
Detta vill jag:
Nacka växer i en väldig fart, jag vill påverka
utvecklingen så att den unika förskärgårdsmiljön
bevaras. Min övertygelse är att vi mår bättre
med naturen nära, om det så bara är en mindre
ekdunge där man kan följa årstiderna varje dag.
Att det går att bygga utan att skövla natur vet jag.

Ingemar Sahlgren
Det här är jag:
Gift, bor i hus. Har ej Facebook. Arbetar idag som
skolbusschaufför och kör på Värmdö för Westin
Buss.
Detta vill jag:
Mina mål som politiker är att utveckla Nacka Stad
så att det är som förut, det skall vara trivsamt
Stad att leva i. Jag har många goda idéer som kan
bli motioner, medborgar- eller ledarmotsförslag,
här är några: Överdäckningen av Värmdöleden
(222), dator till alla skolbarn i Nacka samt Ipad till
alla politiker för att spara papper och cykelparkeringar med luftpump för alla cyklister.

Håkan Ekengren
Detta är jag:
Jag är en aktiv Centerpartist som tror framtiden.
Bor och trivs i Älta med tre tonårsbarn. Jag jobbar
med rådgivning för bland annat småföretag som
vill utvecklas. Ledamot i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och ordförande för Nacka Vatten & Avfall.
Detta vill jag:
Nacka ska vara Sveriges bästa kommun att bo,
besöka och jobba i. Vi ska ha en mycket bra skola, en levande kultur, ett aktivt fritidsutbud och en
professionell omsorgs- och socialtjänst för både
yngre och äldre. Kommunalskatten ska vara låg.
Det ska vara lätt att vara miljövän. Giftfri vardag
är målet. Vi ska bli bästa på avfallshantering.

Marika Lindvall
Detta är jag:
Marika Lindvall, 40 år. Gift, 2 barn.
Utbildning: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik på Södertörns Högskola samt en
kurs i Heteronormativitet i skolan på Umeå Universitet. 20 års arbetserfarenhet inom försäljning,
kundtjänst och kommunikation.
Detta vill jag:
• Jag vill verka för att barnets bästa kommer i
första rummet - på riktigt! Vilket bland annat
innefattar: miljö, trygg skola för alla, psykisk
ohälsa och boende.
• Jag vill också stärka dialogen mellan politiker
och medborgare.

Johan Krogh
Detta är jag:
25 år, Sambo, Traktorägare, Biodlare och
Personalvetare
Detta vill jag:
Efter snart fyra år i kommunpolitiken varav två
som polsek känner jag mig otroligt taggad att i en
ledande roll ta ett större politiskt ansvar i Nacka.
Nacka har fantastiska förutsättningar och det
gäller att vi tar tillvara på dem. Utbildning, omsorg, kultur, fritid och stadsbyggnad är områden
där Nacka är bra men samtidigt vet jag att Nacka
kan bli ännu bättre. Dessa frågor, valfrihet och låg
skatt är jag beredd att ta debatten för varje dag.
Facebook: facebook.com/johankroghcenterpartiet/

Christine Lorne
Detta är jag:
35-årig småbarnsförälder, ambulanssjuksköterska
och hönsägare som tycker det är både roligt men
också viktigt att vara med och verka för att förbättra samhället. Är glad, ihärdig och pragmatisk.
Detta vill jag:
Fortsätta verka för att Nacka ska bli en ännu bättre kommun att leva i.
Jag vill vidareutveckla det förebyggande arbetet
inom de sociala områdena, förbättra framkomligheten i kommunen och att det ska vara lätt att
göra rätt när det kommer till miljöfrågor. Detta
med så låg skatt som möjligt!
Facebook: facebook.com/ChristineLorneCenterpartiet

Olga Anikina
Detta är jag:
Mitt namn är Olga Anikina, jag är 22 år och studerar nationalekonomi och statistik vid Stockholms
Universitet. Jag har varit bosatt i Nacka sedan år
2002 när jag fick möjligheten att flytta till Sverige.
Detta vill jag:
Jag vill ge tillbaka till andra nackabor för min fantastiska uppväxt. Jag värnar om att det ska vara
enkelt att vara miljövänlig i kommunen, att individens valfrihet är i fokus och att försvara byggandet av fler bostäder. Jag kommer alltid att förespråka ett öppet, grönt och tryggt Nacka.

Linnea Strömberg
Detta är jag:
• Bor med 2 barn och man i Björknäs,
• Utbildad samhällsvetare med bakgrund som
idrottare på elitnivå samt ledare för barn/ungdomar,
• Tidigare förskolechef och driver nu framgångsrikt ett företag inom arbetsmarknad/integration
i Nacka.
Detta vill jag:
• Verka för ett inkluderande Nacka (från fritid till
skola till arbete) där alla känner sig välkomna,
• Säkerställa hög kvalitet inom all utbildning i
Nacka baserat på evidens,
• Bidra till att forma effektiva vägar för arbetssökande i Nacka att nå egenförsörjning.

Karin Emanuelli

(Ingen bild)

Detta är jag:
Jag gillar Nackas natur och det rika föreningsliveten nödvändig kontrast till arbetslivet i Sthlm. Jag
är engagerad i mina barns idrottsutövande, både
som en hejande förälder och som ledare. Bor i
Saltsjöbaden och är ledamot i fritidsnämnden.
Detta vill jag:
Nacka kommer under en lång tid framöver präglas
av ett ökat bostadsbyggande. Jag vill arbeta för
att man i denna utveckling inte glömmer betydelsen av närheten till naturen och fortsatt möjlighet
till ett rikt idrottsliv- inte minst för barn och ungdomar

Martin Hedman
Detta är jag:
Jag är 38 år gammal. Son till invandrare från
Argentina, far, gift och hundägare. Fritiden ägnas
hellre i skogsmiljö än krogmiljö. Har läst kriminologi och jobbar som administratör vid KTH. Politiska intressen: kriminologi, utbildning, miljö och
mångfald.
Detta vill jag:
Jag vill bidra till att driva Centerpolitik i Nacka. De
två viktigaste egenskaperna för en politiker är att
lyssna och att bedriva en ansvarsfull politik. Mitt
huvudfokus ligger på trygghetsfrågor.

Alexi Strandberg
Detta är jag:
Mitt namn är Alexi Strandberg. Jag brinner för
Centerns politik och vill få Nacka att bli mer liberalt och miljövänligt.
Detta vill jag:
Det jag vill utveckla inom Nacka är bostadsbyggandet. Jag vill att Nacka byggs på ett klimatsmart, snyggt och effektivt sätt. En blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter. Jag vill se att
Nacka utvecklas som stad likt Stockholms innerstad, med barer och restauranger som har öppet
sent. Nackas natur och miljö ska
värnas där vi
har bra parker och naturreservat.

Kjell Stenudd
Detta är jag:
Är 50 år kommer från Norrbotten, har bott i Nacka
8 år. Har tre vuxna barn som liksom jag är starkt
intresserad av sport, samhällsfrågor och människors utveckling, hälsa och välmående. Jag har lång
erfarenhet av företagande främst inom vård och
omsorg både som anställd och egen företagare.
På fritiden spelar jag tennis, tränar, läser, reser
och umgås med vänner.
Detta vill jag:
Fortsätta utveckla vården och omsorgen i Nacka
Förbättra möjligheterna för Nackas företag att utvecklas vidare.

Mattias Westling

(Ingen bild)

Detta är jag:
Jag heter Mattias Westling, bor i Storängen och
har varit aktiv i Nackacentern sedan några år tillbaka.
Förtroendevald i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden sedan 2015.
Detta vill jag:
Nacka bygger stad. Vi får många nya bostäder
och arbetsplatser, därtill tunnelbana. En bra balans
mellan bostäder, arbetsplatser, caféer, utbildning,
kultur och grönområden gör en attraktiv stad. Där
vill jag påverka. Andra viktiga frågor är valfrihet i t
ex skolval och mer vattenburen kollektivtrafik

Ylva Hedman
Detta är jag:
Hållbar destinationsutvecklare från LiU. Bott omgångar i Storbritannien, läst bla på
entreprenörskapskola i England.
Detta vill jag:
Jag vill arbeta för att Nacka ska vara en välkomnande och
integrerande stad med en hållbar profil. Jag vill
starta ett Innovationscenter, där människor
ska kunna förverkliga sina idéer till konkurrenskraftiga företag, bla med en internationell
entreprenörskapsskola. Bygga hållbara bostäder framförallt för unga, öka tillgängligheten
för friluftsliv och skapa naturupplevelser.

Thomas Hjort
Detta är jag:
Tomas Hjort, 49år, bor i Saltsjöbaden med familj
sedan 14år. Ideellt mycket aktiv, bl.a. tränare och
Ordförande i SIF Fotboll. Arbetar i Sickla som VD
på tyskt elektronikbolag. Syns ofta ute i Nackas
marker, skog och hav.
Detta vill jag:
Investera i Barn&Ungdomsidrott, ny hallar, planer
och anläggningar – i närtid
Ökad polisnärvaro för ett tryggt Nacka.
Bygg varsamt och sakta.
Centerpartiet: Ett grönt liberalt parti som satsar
på ett rikt näringsliv och att hela Sverige ska få
utvecklas. Enkelt val!

Karima Penahi
Detta är jag:
Politiska uppdrag:
Ledamot i Skelleftedalens Centeravdelning
Ersättare i valnämnden
Nämndeman i tingsrätt
Detta vill jag:
Mina allra viktigaste frågor är att se ett samhälle
där alla ungdomar har goda levnadsvillkor, tillgång
till utbildning, arbete, och en god välfärd. En annan fråga som ligger mig nära är miljö- och klimatfrågor, jag vill sträva efter ett samhälle som är
fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till
båda människor, djur och natur
http://www.skelleftea.n.nu/karimapenahi

Björn Strehlenert
Detta är jag:
Jag har varit aktiv i Centerpartiet i Nacka sedan
70-talet med natur – och miljöfrågor som huvudintresse.
Detta vill jag:
En framtidsfråga som nu kommit att engagerar
mig alltmer är hur vi nu skall kunna bygga en
trivsam och fungerande stadsmiljö i de delarna
vår kommun måste förtätas på grund av den nya
tunnelbanesträckningen.

Soledad Aguilar-Oddershede
Det här är jag
Jag är en engagerad och driven person som brinner för att göra Nacka bättre. Särskilt lokala frågor, som stadsbyggnads- och energiförsörjning
står mig nära hjärtat. Jag arbetar till vardags med
försvarsfrågor, men har jobbat med allt från utbildnings- och näringslivsfrågor.
Detta vill jag
Jag vill hjälpa till att göra Nacka till den bästa
kommunen att leva i. Jag vill bidra med tankar och
ideer för att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
utveckla Nacka med hänsyn till dess unika kultur
och fantastiska naturvärden. Allt behöver inte förändras, utan ibland räcker det med att förbättra.

(Ingen bild)

Ulla Krogh
(Ingen presentation)

