
c i väsby
Ann-Christin L Frickner, 
kommunalråd (C) och Johan 
Magnusson, ordförande (C) 
skriver varsin hösthälsning till 
er Väsbybor. 

Svensk hästnäring
Flera kritiska röster har väckts 
gällande utredningen om 
minskad gödsel. En av dem var 
Centerpartiets hästnätverk. 

Trygghetspriset
För andra året i rad tilldelas 
Upplands Väsbys trygghets-
pris, denna gång till För ett 
tryggare Väsby.

Digital vattenkonferens
En viktig och högst aktuell konferens i digital-
form, livestreamad hem till tittarnas skärmar 
direkt. Gör vi tillräckligt för att även i framtiden 
ha rent drickvatten?   
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Centerpartiet i Upplands Väsby
Hej bäste centermedlem! 
 
Hösten är här och 
tyvärr ser vi fortsatt 
behov av att vi håller 
i och håller ut när det
 gäller att bekämpa 
smittspridningen av 
Covid-19. Just nu ser
vi en ökning av smitt-
spridning i landet och
det finns all anledning 
att upprätthålla avstånd 
och att tvätta händerna 
ofta samt undvika 
onödiga resor. Jag
hoppas att du är rädd
om dig.

Centerpartiet har tillsammans med Väsby-
alliansen övriga partier fullt fokus nu på att de 
viktiga åtgärder som prioriterats i budget ska 
komma igång. Det viktiga arbetsmarknadspaket 
med 20 miljoner kronor per år avsatta har nu fått 
samlingsnamnet Väsby växlar upp. Fokus är att 
stödja individer som hamnat i arbetslöshet med 
olika insatser så att de snabbt når egen 
försörjning. 

Vi har också dialog med företag om att stärka 
tillväxtarbetet i kommunen samt utveckla fler 
utbildningsspår för de som behöver och vill ställa 
om i livet. Framåtsyftande arbete pågår i samtliga 
nämnder och utskott och vi har en bra samlad 
grupp av förtroendevalda som gör verkligt fina 
insatser för att stärka Väsby.

Jag vill också be dig som har vänner och bekanta 
om att tipsa om medlemskap i Centerpartiet. Att 
vi är många som gemensamt stöttar det fortsatta 
arbetet för ett mer grönt Väsby där individens 
behov och möjlighet att välja värnas och där
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vara medlem stärker du kraften i Centerpartiet 
Du hittar info om medlemskapsansökan här: 
centerpartiet.se/engagera-dig/bli-medlem 

Slutligen så vet du att det finns all möjlighet att 
påverka samhället med bra förslag och idéer. Jag 
träffar dig och dina vänner på en promenad, via 
länk eller i sammanhang som är coronasäkra för 
att prata om hur ni vill vara med och förbättra 
Väsby. Ta kontakt med Hanna Edwars vår 
politiska sekreterare för datumförslag. 

Ann-Christin L Frickner, gruppledare och 
kommunalråd

En minst sagt annorlunda höst är i antågande! 
 
Hösten brukar normalt sett innebära fysisk 
distriktsstämma, spännande budgetdebatter på 
nationellt håll och en massa höstmys. Myset ska 
nog kunna genomföras trots corona, men det 
övriga får ske på behörigt avstånd eller digitalt.

Något som har varit mycket efterlängtat av 
många och som vi kan glädjas åt är att från den 
1 oktober har det nationella besöksförbudet på 
våra äldreboenden upphävts. Ensamheten och 
längtan efter våra nära och kära har varit på-
frestande för många. Det kommer dock i en tid 
då vi åter har en ökad smittspridning i regionen. 
Att säkerställa att inte få in smitta på våra äldre-
boenden måste vara prioriterat och det är extra 
viktigt att följa rekommendationerna.

Jag ser fram emot att få träffa er igen snart - men 
till dess så får vi hålla avstånd och träffas digitalt!

Johan Magnusson, (C) ordförande Upplands 
Väsby krets
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Halvtid genom mandatperioden 
Det har nu gått två år sedan valet 2018 och då 
Centerpartiet tillsammans med Väsbyalliansen 
tog över styret i Upplands Väsby. Under denna 
tid har Centerpartiet tillsammans med alliansen 
infriat två tredjedelar av våra gemensamma 
vallöften. 

Centerpartiet har drivit på stärkta arbetsmarknads-
insatser för att få fler personer in i egen försörjning. 
Satsningen Väsby växlar upp ska motverka 
långtidsarbetslöshet, social utsatthet och i 
förlängningen psykisk ohälsa. Samt bidra till 
tillväxtskapande arbete för det lokala närings-
livet. I och med corona har näringslivet drabbats 
hårt. Som ordförande för näringslivs- och 
kompetensutskottet gör Ann-Christin företags-
besök. Företagen är en av grundpelarna i 
samhället och därför tycker vi att det är viktigt 
att kommunen och näringslivet har en nära 
dialog. Det var trevliga besök med många gi-
vande samtal. 

Väsbyalliansen har gjort kloka prioriteringar 
och utfallet av dessa är att Väsby står väl rustat 
inför framtiden, samtidigt som har vi beredskap 
för långtgående konsekvenser av pandemin. Vi
har jobbat aktivt för att säkra en god ekonomisk 
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hushållning eftersom vi vet att effekterna av 
coronaviruset kommer att påverka samhället 
under lång tid. Vi ser också över hur vi i 
kommunen säkrar samhällsservice och välfärdens 
grunduppdrag.

Centerpartiet kommer fortsätta att driva en liberal 
och grön politik så att Upplands Väsby kan fort-
sätta att utvecklas för ökad grön tillväxt, före-
tagsamhet och valfrihet. Våra förtroendevalda 
gör faktisk skillnad i alla de beslutsforum som 
Centerpartiet finns med, tack för era insatser.

Distriktsstämma - Stockholmsregionen
I slutet av augusti hölls Stockholmsregionens 
distriktsstämma, denna gång digitalt. Våra 
ombud var taggade på plats när viktiga beslut 
så som ny styrelse skulle väljas. Nu är Anki 
ledamot återigen i distriktsstyrelsen och kommer
jobba aktivt för hela länets utveckling. 



Digital vattenkonferens
Under en solig onsdag höll Centerpartiet i 
Upplands Väsby världspremiär för en digital 
och livestreamad konferens. Den 23e september 
stod vattenfrågor på agendan och vi bjöd in 
prisbelönta SVT-journalisten Malin Mendel för 
att inledda dagen. Malin tog in ett globalt per-
spektiv med inriktning mot Indien där hon nu 
är utrikeskorrespondent. För det nationella och 
regionala perspektivet stod ingen mindre än 
Centerpartiets riksdagsman Magnus EK, 
Andreas Thunberg VD på Käppalaförbundet 
och Håkan Falk VD på Norrvatten. Moderade 
gjorde vår gruppledare Anki. Under konferensen 
hölls föredrag om allt från utmaningarna för att 
få rent driksvatten nu och i framtiden, samt hur 
man på nationellt håll kan och måste se över 
lagstiftningen. 

Vi avslutade konferensen med en spännande 
paneldebatt men frågor från våra tittare - Är 
vatten för billigt? Borde vi införa fler regleringar?  

Centerpartiet kämpar för svenk hästnäring! 

I våras släpptes miljödepartementets utredning 
”Stärkt lokalt åtgärdsarbete för att nå målet 
ingen övergödning” (SOU 2020:10). Utredningen 
kom med förslag som skulle få allvarliga 
konsekvenser för hästnäringen. 

Som samordnare för Centerpartiets hästnätverk 
skrev vår gruppledare Anki och medlemmen 
Anna Gunstad Bäckman ett starkt remiss-
uttalande som pekade på de brister som fanns i 
utredningen och om de påföljder utredeningens 
förlsag skulle innebära för hästnäringen. Efter 
flera kritiska röster väckts fastlade miljöministern 
i slutet av september att hästråden inte införs. 

"Det är en seger för hästnäringen och viktigt för 
dess överlevnad. Nu hoppas vi på omtag där

man även inkluderar hästnäring och organisa-
tioner för att gemensamt skapa förutsättningar 
för framtida utveckling och för miljö och 
näringen." - Ann-Christin L Frickner.

Tack till alla deltagare för en lyckad konferens!
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Trygghetspris till För ett tryggare Väsby

Foto: För ett tryggare Väsby

På kommunfullmäktige den 19e oktober till-
delas För ett tryggare Väsby Uppland Väsbys 
kommuns trygghetspris. Det känns extra bra då 
Centerpartiet redan 2019 tilldelade Center-
partiets Guldklöver till dem för deras trygghets-
skapande insats i kommunen.

Gruppen startades i syfte att öka vuxna männi-
skors närvaro vid oroliga platser i kommunen. 
Genom sin närvaro vill dem göra det obekvämt 
för personer att syssla med hot, narkotika-
försäljning och andra olagliga aktiviteter. Det 
känns som sagt extra fint att deras engagemang 
prisas- stort grattis från oss!

Trivselvandringar med Smedby hundklubb
Under augusti började vår Anki och Johannes 
Wikman Franke trivselvandra tillsammans med 
Smedby hundklubb efter en inbjudan av ord-
förande, Melinda Khan, som också är en av 
våra förtroendevalda i kretsen. 

Klubben genomför 4 vandringar varje vecka i 
samarbete med Stena Fastigheter och Väsby-
hem. Under trivselvandringarna har vi pratat 
med medlemmarna om vad som är viktigt för 
dem och deras fyrbenta vänner - underhåll av 
vägar i området, hundbad och trygghetsfrågor.

Johannes tar därför frågan vidare i kultur- och 
fritidsnämnden för att till sommaren 2021 få till-
stånd ett nytt hundbad som både husse, matte 
och hund kan njuta av tillsammans.

Vill du bli medlem i hundklubben eller vara med 
och vandra? Hör av dig till ordförande Melinda 

Khan på smedbyhundhagevasby@gmail.com
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Varför blev du politiskt engagerad Johannes?

Efter ett brinnande samhällsutvecklings-
intresse sedan barnsben och efter en lång 
karriär som tjänsteman och möjliggörare 
av utveckling under många år kände jag att 
det var dags att ge mitt bidrag i politiken 
på lokal nivå. Jag har jobbat i både inter-
nationella, nationella och lokala offentliga 
myndigheter och tycker att en av de finaste 
gåvor vi kan ge varandra är vårt engage-
mang för samhällsutveckling i olika former, 
där politik är en. När man ger av sin tid och 
sin kunskap för att förbättra den plats där 
de lever eller arbetar. 

Det var arbete i internationella utvecklings-
projekt och EU finansierade transnationella 
utbyten som tidigt fick mig att förstå att vill 
man få till förändring måste man börja där 
man bor och verkar, och börja med sig själv. 
Det ledde till en flerårig insats som tjänste-
man i kommunen och därefter klev jag in i 
politiken. 

Att det blev just centerpartiet var kanske 
inte så konstigt med tanke på mina 
Hälsingerötter. Många förebilder från förr 
var just Centerpartister, men också för att 
mina frågor fick så tydlig prioritet just i 
Centerpartiet. Dagens tydliga ställnings-
tagande för humanism och en global hel-
hetssyn på många frågor som miljö och 
klimat samt migration är centrala för mig. 
Att man dessutom driver hårt för att skapa 
bättre förutsättningar för småföretagare på 
riktigt är också viktigt för mig. Viktigast var 
ändå det fina och välordnade sätt på vilket 
partiet och kretsen bygger den väv av tillit 
och demokratisk förankring som jag tycker 
är unik i partiet och gör att vi trots allt som 
händer är hyggligt skyddade mot populism 
och kappvänderi som annars är ganska 
vanligt i politiken idag.

Jag känner på riktigt att barn och ungdoms-
frågorna i kombination med miljöengage-
manget är vår framtid och därför har jag 
också fått möjligheten att engagera mig i 
Utbildningsnämndens arbete samt i Kul-
tur och fritidsnämnden. Jag arbetar också i 
styrelsen på kommunens välskötta avfalls-
bolag SÖRAB som jobbar med spännande 
utveckling till Väsbybornas nytta och deltar 
i arbetet med Gröna kilar, ett miljöinriktat 
samarbete mellan kommuner för att främja 
grönområden kring Stockholm. 

Att få delta i det politiska arbetet är ett 
privilegium och ett ansvar jag tar på stort 
allvar trots att det ofta är bland det roligaste 
man ägna sig åt. Man är väl inte riktigt klok, 
men så länge lågan brinner och det finns fler 
engagerade medborgare som också vill något 
finns det hopp om framtiden.

Johannes Wikman Francke, ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden



Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

Under Håll Sverige Rent kampanj-
dag Hela Sverige plockar skräp 
samlades medlemmar från 
partierna i Väsbyalliansen för 
att gemensamt plocka skräp i 
centrala Väsby. 

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!

Instagram: Centerpartiet Upplands Väsby

Är din vän en framtida centerpartist?

Känner du någon som skulle passa bra som 
medlem i Centerpartiet? Någon med liberala 
tankar och som står upp för allas lika värde? 
Någon som kämpar för medmänsklighet, jäm-
ställdhet och en grön omställning?

En centerpartist helt enkelt även ifall de kanske 
inte vet det själv än!

Ställ frågan; Vill du bli medlem? Ring, smsa, 
skicka på messenger eller mail, det viktiga är att 
de får frågan.

Vill du hellre skicka ett vykort?
Vykort att ladda ned hittar du på Connect 
under medlemsvärvning.
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Lycka till!


