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Ett år lider mot sitt slut

Varmt tack för förtroendet att återigen 
toppa Upplands Väsbys lista inför val 
2022. Det här blir mitt tredje val och jag 
ser fram emot att diskutera med alla 
Väsbybor hur vi kan göra vår kommun till 
en bättre plats att leva verka och bo i. 

Året 2021 går mot sitt slut, ett år som 
inneburit många möten och politiska 
beslut för att göra Upplands Väsby till en 
grönare, mer företagsam och inkluder-
ande kommun.

Coronapandemin har även i år påverkat, 
men som tur är har samhället ändå kunna
öppnas upp och därmed har företags-
besök, medlemsträffar och andra aktivi-
teter genomförts. Det är verkligen härligt 
att ses i verkliga livet. 

Jag vill lyfta viktiga politiska beslut som 
tagits och som innebär att vi stärker 
företagare och dem som söker jobb, att 
fler unga klarar skolan och satsningen på 
att öka idrottslinjerna på gymnasiet. Vi 
har utökat trygghetsarbetet och stärkt 
kvinnojourens möjlighet att bidra sam-

tidigt som samarbetet med polis och  
andra aktörer ger effekt. När det gäller 
trygghet så driver vi lokalt i Centerpartiet
också fortsatt frågan om närakut och 
förlossningsplatser på Löwenströmska 
sjukhuset och ett behov av krissjukhus 
nära Arlanda. Fler seniorboenden och 
bostäder byggs och Upplands Väsby fort-
sätter arbetet att utveckla stations- 
området och Väsby Entré vilket är positivt
för framtiden.  Klimat- och miljöarbetet
utvecklas med klimatbudget och att 
stärka insatserna kring Agenda 2030 
samtidigt som mobilitetstjänster utökas 
i kommunen vilket är viktiga insatser för 
oss i Centerpartiet för att nämna några 
delar.

Jag är också extra stolt över att vi nu har
satt vallistor till kommunfullmäktige samt
region 2022.  Vi har ett rekordstort antal
lokala kandidater på listorna och det 
känns gott inför framtiden också att vi
för första gången genomfört det mentor- 
program som jag initierat.

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga för-
troendevalda för allt arbete som genom-
förts under 2021 och också skicka ett 
tack till dig som är medlem för att du 
väljer  att engagera dig i Centerpartiet 
Upplands Väsby. Det ger kraft att vi är 
så många som vill se ett grönt liberalt 
Upplands Väsby där företagsamhet och 
individen är i fokus.
 
Jag önskar dig en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Ann-Christin L Frickner
Gruppledare och kommunalråd
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Julhälsning från kretsordförande
Hej alla fina Centervänner,

Nu är det dags för årets sista nyhetsbrev, 
tänk vad tiden går fort när man har roligt.
Jag vill först och främst tacka er för ert 
engagemang. Jag är oerhört stolt och 
tacksam över vår krets och att vår krets 
dessutom har vuxit med flera nya med-
lemmar under året.

Vi har, tack vare en lugnare period i den 
pågående pandemin, haft möjlighet att 
träffas vid två tillfällen; dels har vi fått 
information från vår riksdagsledamot 
Kerstin Lundgren kring allt som pågår 
på riksnivå, men även fått möjlighet att 
fira att vår krets har vuxit och i samband 
med det diskuterat pågående frågor i 
kommunen.

Under året har det varit partistämma, 
nomineringsstämma för riksdag, region 
och kommun. Det känns underbart att 
se hur många fina och engagerade med-
lemmar vi har i kommunen och att vi har 
kunnat sätta fantastiska listor med starka
representanter inför valet.

Styrelsen har under året uppvaktat var-
dagshjältar i Upplands Väsby. Personer, 
organisationer och företag som våra

medborgare har nominerat för deras 
engagemang i samhället, med andra ord, 
vardagshjältar. Det har varit en ära och 
ett privilegium att lyfta dessa fantastiska 
människor, företag och organisationer.

Snart är det dags för lite välförtjänt ledig-
het över jul och nyår, det är dags att ladda
batterierna inför det kommande valet. 
Vi hoppas att vi kommer att få träffa just 
dig när vi är ute och kampanjar, och att 
just du vill vara med och stötta oss i vårt 
arbete. 

Avslutningsvis vill jag önska er en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! Ta hand 
om er och varandra.

Melinda Khan
Kretsordförande

Kontoret tar julledigt
Snart tar även kontoret julledigt för att 
åter vara på plats med ny engeri och nya 
krafter för att oss an valåret 2022. Tills 
dess vill jag önska alla medlemmar en 
god jul och ett gott nytt år! 
 
Hanna Edwards 
Politisk sekreterare
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Nomineringsstämma - Kommunvalet 2022
I slutet av november hölls nominerings-
stämma för att besluta kretsens kom-
munlista för valet 2022. Efter valbe-
redningens gedigna arbete har vi nu en 
rekordlång lista, med både nuvarande 
företroendevalda och nya kandidater.  

Äntligen medlemsträffar!
Under hösten har vi genomfört två med-
lemsträffar, med hänsyn till rådande 
restriktioner. I oktober var vi på Runby 
Krog och fick besök av Kerstin Lundgren, 
utrikespolitisk talesperson och riksdags-
ledamot. I november firade vi att kresten 
växer med tårtkallas och politiska samtal 
om aktuella frågor i Väsby. 

Varför blev du politiskt engagerad Mikael?

-derar. För mig är politik vilja att förändra
samhället till det bättre.
 De frågor som engagerar mig mest är
de socialfrågorna och sjukvård. Det ska inte
spela någon roll vart du bor eller vem du 
är. Du ska få lika bra vård och stöd i social 
problematik. 
 
Mikael Schmidt, förtroendevald i Region
Stockholm och Upplands Väsby
kommun 

 

Vid valet 2014 så var det folkomröstning om
att bygga Väsby Sjöstad. Det blev ju nej. Det
här var något som jag verkligen inte tyckte 
var bra för utvecklingen av Väsby. Under 
hösten blev jag då medlem i Centerpartiet. 
Det som gjorde att jag senare engagerade 
mig var att kretsordförande vid den tiden 
Anders Carne ringde upp och välkomnade 
mig och det var ett väldigt bra samtal och 
gjorde att jag vågade engagera mig mer. För 
mig är Centerpartiet ett parti som har örat
mot marken och verkligen lyssnar på med-
borgarna. Det som verkligen imponerar
är att när man väl tar steget till att bli mer 
engagerad så får man verkligen det hjälp 
och stöd man behöver. Att gå på utbilning-
en ny i Centerpartiet där man fick gå till 
riksdagen och träffa en riksdagsledamot är
också något som jag verkligen rekommen-
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Verksamhets- och företagsbesök
Ann-Christin L Frickner har återuppta-
git verksamhets- och företagsbesöken 
under hösten då restriktionerna släppts. 
Hon hann besöka närmare trettio företag 
och verksamheter av olika slag både i 
och utanför Väsby. Centerpartiet driver
på för mer företagarvänliga insatser och
att fler ska få möjlighet att komma i jobb.

Ökad trygghet i Väsby
Fler Väsbybor känner sig trygga när de 
går ut ensamma på kvällen i sitt bostads-
område. Problemen med skadegörelse 
nedskräpning och klotter har minskat. 
Det visar polisens senaste trygghetsmät-
ning. Vi ser också att kamerabevakning-
en vid stationsområdet har bidragit till 
ökad trygghet och färre brott. Nu ser vi 
fram emot öppnadet av trygghetscentret 
i Messingen i början av nästa år. 

Meritvärdet för eleverna i årkurs nio i 
Upplands Väsby ökar. Reslutaten har ökat
under de senaste åren och är för läsåret 
2020/2021 högre jämfört med riket. Vi ser
positivt på utvecklingen, att både merit-
värdet och kunskapskraven i samtliga 
ämnen ökar i Väsby. 

Racketsporten padel är på frammarsch 
och Väsby Nya Gymnasium blir en av de 
tio första skolorna att slå ett slag för den 
populära sporten. Nästa läsår startas en 
ny idrottsinriktning med padel kombine-
rat med grundläggande gymnasiestudier.  

Höjda betyg i skola och fler idrottslinjer!
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Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

Inför internationella dagen
mot mäns våld mot kvinnor
gjorde vi ett verksamhets-
besök hos kvinnojouren 
Mivida. En förening som 
gör ett livsviktigt arbete 
mot våld för jämställdhet. 
Ann-Christin bär i bilden 
Mividas fina hoodie, med 
texten För ett jämställt 
samhälle fritt från våld.

Valet 2022 startar nu!
Jultal 2021
Centerpartiets partiledare Annie Lööf 
höll i veckan sitt jultal som både lyfte 
hopp och vikten av samarbete men också
delar i samhället som inte fungerar och 
där det behöver mer insatser. Ett av 
dessa områden är att stötta barn och 
ungas psykiska hälsa.

– Varje ung människa som mår dåligt 
är en tragedi i sig, men det är också ett 
misslyckande för samhället. Vi måste nu 
bryta utvecklingen när det gäller psykisk 
ohälsa bland unga, säger Annie Lööf.

 Samma dag som jultalet hölls presente-
rades fyra starka förlsag för att tackla den 
psykiska ohälsan hos unga. Vill du läsa 
om förslagen så hittar du dem på Center-
partiets hemsida. 

Gå in och följ oss för
fler uppdateringar!

Vill du engagera dig i valet 2022? 
Det finns mycket att göra i en valkampanj 
och möjligheterna är oändliga. Inkom 
med idéer till valprogrammet, dela ut 
flyers eller prata centerpolitik med dina 
arbetskollegor vid lunchen. Om du vill 
engagera dig och har idéer hör då av till 
oss på upplandsvasby@centerpartiet.se.  

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
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Julpyssel
Gör smällkarameller av pappersrester

Du behöver  
- Rester av omslagspapper 
- Tomma toarullar 
- Penna 
- Tejp 
- Cellofan
- Snöre 

Källa: Panduro Hobby

Gör såhär 
1. Spara alla småbitar du får över 
från omslagspappret när du slår 
in julklappar. 
 
2. Lägg en toarulle på pappret 
längst ut mot ena kanten. Dra ett 
streck vid den andra änden för 
att veta hur bred bit papper du 
behöver. Klipp till biten efter din 
markering. 

3. Rulla in toalettrullen i pappret 
och fäst med lite tejp. 

4. Lägg i lite hemkokta kolor eller 
någon annan liten överraskning i 
rullen.

5. Rulla in rullen i ett lager cello-
fan och knyt små söta rosetter i 
ändarna med ett fint snöre.

 

Julpyssla fina smällkarameller 
tillsammans med barnen!
Istället för att använda klassiskt
silkespapper kan ni istället ta 
vara på de sista snuttarna av 
julklappspappret. Fyll smäll-
karamellerna med godis och 
häng upp som pynt i granen 
eller använd dem till att slå in 
små julklappar till julafton. 


