Daladistriktet
Kandidater
till region- och
riksdagsvalen 2018

Mohamed Abdi Mouhammoud
Borlänge, 52 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Aärare
jetta Sill yag: Serka f r en naturlig f rädling av s ukvård f r allap och f rbättring av skolmil n

Fredrik Adolphson
Falun, 47 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Dilosofie magisterCg.mnasielärare
jetta Sill yag: Led rätt st d och uöömuntran är ag vert.gad om att var e individ kan nå hur
långt som helst -e frågor ag är mest engagerad i är ämställdhetsfrågorp integrationp en levande
landsb.gd och att motverka JDm mig: yag är giftp har två d ttrar och är f dd och uöövuBen i Dalun där ag arbetar som g.mj
nasielärare D rutom öolitik ägnar ag mig åt idrottp sång och underhållning

Owe Ahlinder
Hedemora, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Pngen rCöolitiker
jetta Sill yag: Rrbeta f r utveckling av hela samhället i enlighet med 1enteröartiets öolitik Jöej
ciellt intresse f r obb och f retagande Lil och välfärd örioriteras också h gt
Dm mig: 2od arbetslivserfarenhet från offentlig och örivat sektor Aång öolitisk erfarenhet från
öolitiskt arbete inom många sektorer Sarit egenf retagare 2iftp boende i Vedemora

Camilla Andersson Sparring
Svärdsjö, 46 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: Mock
jetta Sill yag: Jtärka uöö ordbruket och därmed s älvf rs r ningsgradenp samhällssk.ddet f r
hela landet där räddningst änstenp öolisen och militären ingår beh ver också stärkas yag vill att
medborgarna öå landsb.gden ska känna en s älvklar delaktighet genom att också skolorp f rskoj
lorp nära vård och en riktigt bra service säkerställs yag värnar även kontanthanteringen
Dm mig: yag är fritidsöolitiker i Dalun Litt f rflutna finns i säkerhetsbranschen yag har tre barn
varav ett bonusbarn och min sambo 0atrik

Michael Arvidsson
Stora Skedvi, 46 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Aantbrukare
jetta Sill yag: xnderlätta och stärka m ligheterna f r de som bor och verkar öå landsb.gdenp
stärka konkurrenskraften f r svenskt lantbruk
Dm mig: L lkbonde i U5 årp gift två barnp intresserad av f retagande och samhällsfrågor koööj
lade till landsb.gden

Mats Aspemo
Leksand, 56 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Sjetta Sill yag: yag t.cker öolitiken innehåller f r m.cket duckande kring svåra frågor Var inte
alla svar men har ambitionen att l.ssna och i gruöö hitta l sningar Äummer ettär skolan Pntegj
ration av n.anlända m.cket viktigt och låta hela landet leva
Dm mig: Jamhällsengageradp ag har alltid varit öolitiskt intresseradp inte öolitiskt aktiv s.möati
med många 1 frågor Rllmänborgerligt liberalkonservativ 2iftp idrottp läsapkultur Evå vuBna barn

hans-Olov Backlund
Svärdsjö, 49 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: AogistikCarbetss kande
jetta Sill yag: Var tidigare obbat inom f renigslivetp vill bidra med kundskaö kring barnj och
ungdomsfrågor Rlla ska ha en ölats i samhället Sill att hela Jverige ska leva
Dm mig: xöövuBen öå landetp bosatt i 2årdvik och kommer från en gård som haft d ur Var obbat
i k öing några årp men är nu tillbaka i 2årdvik och Jvärds
Jingel Pntressen aktp fiskep dans

Mohamed-deeq Barkhadle
Avesta, 57 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Eolkp ournalistp f rfattare
jetta Sill yag: yag vill obba med integration och kulturfrågor
Dm mig: yag är utbildad ournalist och i statsvetenskaö i Jomalia T:N5 Laster of Rrts öå Jomaj
liska söråk och litteratur mellan T:N5jT:NN
UKK: var ag en av öresidentkandidaterna i Jomalia

Gunilla Berglund
Krylbo, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Damil ehemp deltidsöolitiker
jetta Sill yag: Gldreomsorgen måste utvecklas och de äldre s älva ska bestämma hur omsorg
ges Gven de med funktionshinder ska st.ra sin omsorg xtveckla ejhälsan Aevande landsb.gd
med service f r f retag och folk 6ööet och starkt civilsamhällephumanismp demokrati och mänskj
liga fri och rättigheter ska värnas Jt d till småf retagare entreören rer f rbättras ger fler arj
betstillfällen och kade skatteintäkter till välfärd
Dm mig:For i b.n Frovallen med make Aars Si driver småskalig öotatisodling och famil ehem
Led i trädgårds och konstf reningp samt lokalöolitiken Pntressen odlingp matp aktp konstp
kulturpresor D.ra barnp två barnbarn

Iréne Björk
Falun, 64 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: ,ehabiliteringskonsult

Niclas Bodin
Gustafs, 46 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 1ivilingen r
jetta Sill yag: -e områden som intresserar mig mest är vårdenp utbildningsj och utvecklingsfråj
gor samt arbetsmil
Sill bli vald f r den breda erfarenhet ag skaffat i .rkesliv och utbildning
Im ag blir vald vill ag arbeta f r en region som fokuserar vårdp utveckling och utbildning samt
en bra arbetsmil
Dm mig: yag bor i Lora b.p 2ustafsp med fru och son yag är uööväBt i Jolvarbo Var bott i Irj
lando Rrbetar öå RFF i Audvika

Karin Bogg
Älvdalen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: D retagarep n.bliven öensionär
jetta Sill yag: xtveckling av kommunikationer som är anöassade till arbetsöendla är en grundj
bult i utvecklingen av vår region Si beh ver kommunikationer så att turisterna kan resa hit
Sården beh ver n.tänkande så att vi får ekonomisk m lighet att behålla en ämlik vård även öå
landsb.gden yag vill bidra och kämöa f r detta
Dm mig: Var arbetat med många olika saker , ntgensk terskap lärarep biolog och egen f retaj
gare For öå en gård i Glvdalen Aever efter örinciöen !2räv där du står Ö utveckla där du ärp det
finns l sningar!

Mauritz Bropetters
Grangärde, 70 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: 2.mnasielärareCJkogsbrukare
jetta Sill yag: Rrbeta f r hela -alarnas utveckling Pnfrastruktur och samhällsutveckling ,egelj
f renklingar Fostadsb.ggande och komöetensj kunskaösutveckling 6kat f retagande och integj
ration 6kad tillgänglighet till modern s ukvård
Dm mig: 2.mnasielärare och skogsbrukare Aång erfarenhet från MJau och bolag yobbar i lokalt
utvecklingsarbete Gr god man f r ensamkommande och f reningsmänniska 2iftp två vuBna barnp
hund

Christina Bröms
Sollerön, 66 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Monsumentvägledare
jetta Sill yag: 2e f rutsättningar f r hela -alarnas utveckling med funderande infrastruktur xtj
veckla landsb.gdens service Eillgänglig hälsoj och s ukvård Fra f rutsättningar f r näringslivsutj
veckling Särna mil np sund och säker mat utan antibiotika Hn stark ekonomi och n.tt t.dligt
ledarskaö
Dm mig: For i villa öå Joller n Var tre härliga s ner Hngagemanget f r öolitik startade under
uööväBten i Särmland Äaturenp hunden Rlvap resor och motion g r mig glad

Adam Carlsson
Söderbärke, 33 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Hgen f retagare i b.ggbranschenr
jetta Sill yag: Rrbeta aktivt f r ge människor såväl i staden som öå landsb.gden en enkel varj
dag och ett säkert och tr.ggt samhälle
Dm mig: For tillsammans med min sambo och våra två barn öå en n.b.ggd gård i J derbärke
Si b.gger f r mindre d urhållning med grisarp h ns och hästar yakt med hunden är ett stort inj
tresse

Kenneth Dahlström
Leksand, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
Dm mig: 0ensionerad rektor som brinner f r välfärdsfrågornap har varit ansvarig f r vård och
omsorg i Aeksand under snart två mandatöerioder Jer den n.a regionbildningen och dess m ligj
heter som en stor utmaning

Daniel Drugge
Vika, Falun, 45 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0lanerare 2råd me eri
jetta Sill yag: Pntresset f r landstinget har funnits länge och det beror mest öå att det har st.rts
öå ett icke tillfredsställande sätt Rtt utveckla ekonominp ledarskaöet och den nära s ukvården är
viktiga frågor f r mig
Dm mig: For i Sika utanf r Dalun yag obbar som ölanerare öå 2råd me eri Rktiviteter som orij
entering och skidåkning ger mig energi ut ver att s unga i öoö och rockk ren i Dalun

Maria Eriksson
Älvdalen, 39 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: J uksk terskestuderandeCxndersk terska
jetta Sill yag: yag vill xtveckla vården och g ra den tillgänglig f r alla oavsett var i landet du
bor ,ikta resurser f r hälsofräm ande åtgärder till våra barn unga och äldre D rändra ledarskaj
öet inom hälsoj och s ukvården Vela landet ska levaO
Dm mig: xöövuBen öå bondgård i Glvdalenp bor i villa med sambo och två barn 0olitiskt aktiv
sedan UKK/ Rrbetar sedan fem år öå r ntgen i Lora

Aino Eurenius
Orsa, 75 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0ensionär fd s uksk terska
jetta Sill yag: Rlla människors lika värdep det viktigaste i hela värden E.cker om M.rkans arbete
f r de äldre och f r barnen Sill ha ha en enad k.rka och ett bra samarbete mellan olika gruööer
Rtt ha samma mål är viktigt i dag då världen ser ut som den g rO
Dm mig: Aeg s uksk terskap arbetat öå akutmottagning i Jundsvallp därefter anställd som konj
sulent f r , da Morset i Sästernorrland och yämtland Fland annat med utbildning och mänskliga
rättigheter och barnkonventionen

Malin Floridan
Stora Skedvi, 42 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: D retagare
jetta Sill yag: yag vill bidra med en st rre ööenhet och vids.nthetp samt en st rre vil a att rej
flektera ver egna argument och s.nsätt yag vill arbeta f r landsb.gdsjutvecklingp bättre inslussj
ning av n.anlända samt näringslivsfrågor och bättre villkor f r småf retagare Vela s.stemet
beh ver f rstå att det finns andra mål med utbildning än att !g ra någon anställningsbar!
Dm mig: D d lärare och i dag entreören rp skribent och f reläsare yag har under de senaste åren
b.ggt ett av -alarnas st rsta bes ksmål och är m.cket stolt ver det samt ver mina tre barn

Mats Fogelström
Leksand, 61 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Dastighetsf rvaltare
jetta Sill yag: xtveckla turistnäringen Jkaöa arbetstillfällen och b.gga fler bostäder Rrbeta med
lokal närhet i öolitikerrollen
Dm mig: For sedan fem år i Aeksand xöövuBen i Eäb. utanf r Jtockholm Rrbetar med fastigj
hetsf rvaltning inom ett örivat fastighetsbolag
2ift och har tre d ttrar Pntressen är bland annat ishocke. och skogCf ällvandringar

Pär Fritjofsson
Rättvik, 42 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: EeamledareCkaraokesångare
jetta Sill yag: Rtt alla ska få ett eget arbeteO Rtt alla ska få en egen bostadO Rtt gamla och unga
ska få en bra vårdO
Dm mig: Ä.bliven medlem i öartiet Jamhällsengagerad intresseområden arbetsmarknadsfrågorp
s ukvårdsfrågorp bostadsfrågor samt ungdomsfrågor som ag vill verka f r i ,iksdagen

Mona Geprägs
Dala Husby, 43 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Jkogsmästarep reg Dastighetsmäklare

Mikael Gotthardsson
Hedemora, 43 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 1ivilingen r
jetta Sill yag: Jom kandidat till regionfullmäktige vill ag b.gga ett starkt ,egion -alarna som
levererar bra service till oss invånare och som stärker -alarnas f retagare genom att ge dem bra
villkor i hela länet och ha goda konkurrensm ligheter i omvärlden -å beh vs bra kommunikaj
tioner i form av PEp vägarp ärnvägar och fl.g
Dm mig: yag tror öå att den enskilda människans kraft och driv att f rverkliga sina id er och
dr mmar D r att g ra det m ligt beh ver vi obba tillsammans

Anette Granegärd
Hedemora, 59 år

Kandiderar till: ,egionen

Lillemor Gunnarsson
Hedemora, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: D retagarep f rfattare
jetta Sill yag: !yag vill gärna arbeta med frågor som r r människans välmående Farnen i skolan
skall känna tr.gghetp människor i arbetsf r ålder skall känna sig beh vda och uööskattade öå sin
arbetsölats Äär behovet av h älö i samband med stigande ålder kommer skall även tr.ggheten
och tilliten finnas där i samverkan med värme och kärlek J älvklart värna om småskaligheten i
skola och omsorg
Si måste tro öå det goda i allt vi g r !
Dm mig: Damil och en blommande trädgård står h gst öå min lista yag tittar öå omvärlden med
resöekt och dm ukhet yag ser min del i det som händer i min närhet Aedord Er.gghetp tillit och
resöekt

Jan Gustafsson
Söderbärke, 61 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: F.ggnadsarbetare
jetta Sill yag: Rtt medborgarna skall få valuta f r sina skatteöengar Ich den service som folk är
berättigad till
Dm mig: yag skall fram kriga f r 1enteröartiets värderingar

Örjan Gustafsson
Orsa, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0ensionerad ekonomichef
jetta Sill yag: Rtt urbaniseringen he das Rtt vård och omsorgsfrågor inom länet har h g öriorij
tet och att resurser skaöas f r att säkra välfärdenp tr.ggheten och omsorgen f r den enskildep
framf r allt i den norra regionen av -alarna Rtt Lora lasarett örioriteras och att f rlossningsenj
heten återinf rs Rtt stärka och skaöa f rutsättningar f r att utveckla infrastrukturen Rtt t.dligj
g ra den värdegrund som centern står f r
Dm mig: yag är utbildad ekonom 3xöösala universitet7 och arbetade i många år inom Rk)ojÄobel
som ekonomichef i ett dotterbolag Äumera öensionär

Tommy Hafvsdalen
Falun, 46 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Hgen f retagare

Johanna Hallin
Gagnef, 23 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Jtudent
jetta Sill yag: Rtt tillsammans med andra arbeta f r att människor och f retagande ska kunna
leva och verka i hela landet Rtt skaöa ett hållbart samhälle är en n dvändighet som ag skulle
örioritera h gt yag vill också verka f r att ka mångfalden bland öolitiker -etta skulle leda till en
än bättre öolitik och ett st rre f rtroende f r öolitiker
Dm mig: yag har ett stort engagemang f r samhällsfrågorp människors levnadsvillkor och mil
yag är bra öå att skaöa energi och motivera andra människor yag läser ust nu till statsvetare vid
V gskolan -alarna

Anna Hed

Våmhus, Mora, 46 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Mommunst.relsens ordf rande
jetta Sill yag: Ääringslivsutvecklingp komöetensf rs r ningp bostadsbehov och infrastruktur är
n.ckelfrågor som ag vill driva 6kad s.sselsättning ger ett hållbart och integrerat samhällep både
mänskligt och ekonomiskt Er.gghetsfrågan är aktuell och det beh vs en kad öolisnärvaro Hn
nära och ämlik vård är också en tr.gghetsfråga och f rlossningsvården måste örioriteras
Dm mig: Jamhällsfrågor har alltid engagerat mig och m ligheten att öåverka Jom kommunst.j
relsens ordf rande har ag fått m lighet att utveckla Lora yag är gift och har tre barn Litt .rke
är g.mnasielärare

Peter Helander
Mora, 56 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: ,iksdagsledamot
jetta Sill yag: Aandsb.gdsöersöektivet är viktigt f r mig Länniskor ska kunna bo och leva i hela
landet D r att det ska fungera krävs att det finns riktiga obb -å måste vi ha en infrastruktur
och öolitik som g.nnar obbskaöande i väBande f retag xtan obb blir det inga resurser till vårdp
skola och omsorg
Dm mig: D.rbarnsfarp b r ade som öilot i fl.gvaönet f r att sen gå till JRJ där ag obbade i U/
år Mommunalråd under seB år Hgen f retagarep ideell ledarep skogsägare och riksdagsledamot
2illar skidåkningO

Åke Henriksson

Lamborn, Falun, 54 år
Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Aantbrukare
jetta Sill yag: Rtt vara med och öåverka utifrån öersöektivet att vara bosatt öå landsb.gdenp
vara f retagare samt att arbeta med arbetskläder och skor med stålhätta
Dm mig: yag är i huvudsak lantbrukare med ett 9Kjtal dikor yag har en utbildning som b.ggj
nadsingen r som ag tillämöar i en del mindre öro ekt som ag tar öå mig som egenf retagare

Evert Hermansson
Särna, 62 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Eimmerman
jetta Sill yag: Rtt hela Jverige ska leva
Dm mig: Gr en naturmäniska älskar skogen och landsb.ggden

Gertrud Hjelte
Dala-Husby, 73 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0ensionär
jetta Sill yag: Rrbeta f r ett blomstrande -alarna Rtt infrastrukturp s ukvård och utbildning funj
gerar Rrbeta f r landsb.gdsutveckling Rtt man ser m ligheter f r n.tänkande men att också bej
vara och utveckla de gamla näringarnap skog och lantbruk Rrbeta f r att kultur och turism
bevaras och utvecklas Rrbeta f r att människor känner tr.gghet och gläd e och vill bo och leva i
vår region och att fler vill b.gga och bo här
Dm mig: For öå en släktgårdp tidigare m lköroduktion Var arbetat öå k.rkogårdp f rskolap dr.gt
UK år öå bank 0olitik varit MD ordfp oööositionsrådp MJ vice ordf m m P dag ledamot omsorgsj
nämnd Farnp barnbarn

Joakim Holback
MOra, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 1hef -igitala -alarna 3,egion -alarnaCAandstinget7
jetta Sill yag: Vålla starkt fokus öå den regionala utvecklingen Si måste ta vara öå digitalisej
ringens m ligheter i f retag och offentlig sektor samtidigt som vi värnar vår starka f retagstradij
tion yag vill också g ra det enklare att leva och verka öå landsb.gd och att vården främst sker
nära hemmet
Dm mig: yag är gift och bor i Lora yag arbetar med att få bredband till -alarnas landsb.gd och
b.gga uöö st d till digitalisering av f retag och offentlig sektor yag gillar att r a skogp c.kla och
ölocka svamö

Anneli Hultgren
Vansbro, 47 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Jöecialöedagog
jetta Sill yag: yag vill ta krafttag mot den kade ohälsan hos barn och unga Rldrig har ag m tt
så många unga som formligen roöar efter h älö Si beh ver tillsammans obba f r att st d ges
innan våra ungdomar hamnar i utanf rskaö -e långa avstånden g r även att det är än st rre f r
denna gruöö att få st d Rndelen ungdomar som genom utanf rskaö i skolan tillbringar sina
dagar och blir vad vi slarvigt kallar hemmasittare kar och främst då ungdomar med någon form
av neuriös.kiatriskt funktionsnedsättning Munskaöen om dessa barn är skrämmande låg och fortj
farande UKT8 betraktas barnen som bärare av sitt öroblem
Dm mig: yobbar som söecialöedagog och studerar ust nu f r att erhålla legitimation Gr i grunj
den lärare öå h gstadiet och obbar med gruöö individer vi benämner Jveriges framtidp vilket de
verkligen är

Torbjörn Högberg
Grangärde, 59 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: Eidigare f retagare
jetta Sill yag: Ledverka till f rbättring av levnadsvillkoren f r människor som bor öå landsb.gj
den
Dm mig: D d egen f retagare inom transöort och logistik

Carina Höglund

Stjärnsund, Hedemora, 49 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Hgenf retagare
jetta Sill yag: ,ättsäkerhetenp brottsoffer och tr.gghetsfrågorp egenf retagare frågor har varit
lite mer i mitt fokus yag t.cker dock att de flesta öolitiska områden är viktiga och intressanta då
helheten och bärkraftiga långsiktighet beh ver genoms.ra alla beslut i ett hållbart samhälle Rnj
svarstagandep klimatp mil p omtanke och mångfald är ledord f r mig
Dm mig: yag är en samhällsintresserad envis dalkulla yag vill engagera mig f r att -alarna och
Jverige ska bli en lite bättre ölats att leva öå yag lever samtidigt med sorg och gläd e och glimj
ten i gat

Sol Höglund
Hedemora, 21 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: Jtudent
jetta Sill yag: Hn av våra st rsta utmaningar i dag är integration Pntegration genoms.rar så
många delar av samhället öå alla nivåer yag vill g ra det lättare att b.gga bostäderp se till att få
människor i obb och en kad tr.gghet och ämställdhet i -alarna och resten av landet -et är
grundläggande f r ett välfungerande samhälle
Dm mig: yag är en t e från landsb.gden i -alarna som varit aktiv i centerr relsen i snart f.ra år
-e senare åren har ag både suttit i st.relser samt varit anställd hos 1xD

Håkan Jansson
Söderbärke, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Hgen D retagare
jetta Sill yag: Sill ka landsb.gdens människors m ligheter att öåverkap mil p m ligheter att
driva f retagp utveckla välfärden så den blir relevant f r alla oavsett var man bor Sill även arbeta
f r ett ämställt samhälle yag vill att -alarna skall vara en ölats i Jverigep där barn kan leva
tr.ggt och utvecklasp samt vuBna har en framtid och där vi tar hand om våra äldre
Dm mig: Gr gift med Rnnika och har tre utflugna barnp samt f.ra barnbarn yag bor i en liten b.
som heter Vuggnora i Jmed ebackens kommunp där ag driver ett litet bolag

Fredrik Jarl
Dala-Floda, 41 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Iööositionsråd i 2agnefs kommun
jetta Sill yag: Mänslan av tr.gghet ska liksom utveckling och tillväBt finnas i hela -alarna D r
mig är dessutom kad valfrihet och st rre s älvbestämmande örioriterat yag vill bidra till att
stärka 1enteröartiet i det n.a ,egion -alarna Si måste br.ta sossest.ret och få till ett n.tt ledarj
skaö f r -alarna
Dm mig: Aämnade Jkåne f r -alarna f r snart UK år sedan Hrfarenhet från att ha st.rt Aunds
kommunp varit öolitisk redakt r öå Vudiksvalls Eidning och arbetar sedan UKTU f r 1enteröartiets
riksorganisation

Sofia Jarl

Dala-Floda, 39 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Irdf 1enterkvinnornap Sice ordf rande ,egion -alarna
jetta Sill yag: yag brinner f r frihetp ämställdhet och mil frågor P den n.a regionen skaöas
m ligheter att arbeta med utveckling i hela -alarna både vad gäller hälsoj och s ukvård men
också av bland annat infrastrukturp kollektivtrafikp entreören rskaö och ett gr nt samhälle Hn
bättre f rlossningsvårdp barns och ungdomars ös.kiska hälsa och fler valm ligheter i vården är
sådant som ag vill arbeta f r
Dm mig: Aedamot av öartist.relsen Eidigare kommunalråd i 2agnefs kommun yag är gift och
har tre barn

Jonny Jones
Rättvik, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Aantbrukare
jetta Sill yag: yag vill bland annat driva frågor som r r utveckling av landsb.gden och de gr na
näringarna samt f ra in dessa öå allvar i det regionala arbetet Lobiltäckningp fiber och standarj
den öå det mindre vägnätet viktiga frågor om hela -alarna ska kunna utvecklas yord och skogsj
bruket är viktiga farmtidsnäringar både f r att klara mil målen men också f r att skaöa
s.sselsättning ute i länet
Dm mig: For öå en gammal gård i 6stb rka norr om ,ättvik Aantbrukare med väBtodlingp k ttj
öroduktion och skog Sarit kommunalråd i tolv år Pntressen ekonomip historiap naturp akt och
mina två ämthundar

Kerstin Kalin
horndal, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Aärare
jetta Sill yag: Rtt människor öå landsb.gd och glesb.gd ska ha nära till s ukvårdp äldrevårdp utj
bildningp service med h älö av den digitala tekniken
Dm mig: Gr öensionär men fortsätter arbeta som lärare öå mellanstadiet

Alain Katula Busomoke
Orsa, 38 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Jtudiehandledare
Dm mig: xtbildad lärare och tolkp ag är gift och har tre barn yag kom från Mongo f r tre och
halft år sedan

Pär Kindlund
Malung, 48 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: D reståndare RLH och andre vice ordf rande i kommunst.relsen
jetta Sill yag: yag vill att hela -alarna ska leva och utvecklas efter de lokala f rutsättningar som
finns i var e del D r att -alarna ska utvecklas öositivt beh vs fungerande infrastruktur i hela
länet yag ser alla människor som en tillgång och vill verka f r ett -alarna där alla beh vs
Dm mig: yag har varit öolitiskt aktiv i 9K år inom både kommun och landsting yag arbetar som
f reståndare inom RLH vilket öassar bra då ag har f rmågan att l.fta det öositiva i människor

Jan-Olof Källström
Folkärna, 70 år

Kandiderar till: ,egionen
jetta Sill yag: Hftersom ag inte gillar orättvisor och vill att människan skall få utvecklas i frihet
så vill ag stärka äganderättenp öensionärernas situationp bättre och effektivare s ukvård samt klij
matsmartare bostäder och transöortfordon yag vill också arbeta f r att effektivisera stat och
kommun så att skatteöengarna går till det ändamål som man har beslutat om
Dm mig: yag har stor erfarenhet av att obba som egen f retagarep tidigare anställd inom induj
strin och att vara f rtroendevald i f reningslivet och i Jvenska M.rkan Erivs att vistas i naturen

Ulrika Liljeberg
Tällberg, 48 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Mommunst.relsens ordf rande
jetta Sill yag: yag vill skaöa ett mer liberalt gr nt -alarna och Jverige yag tror öå en stark efj
fektiv offentlig sektorp men där viktiga beslut i m ligaste mån ska fattas av den enskilde öersoj
nen s älv Si öolitiker ska ge alla Ö oavsett teB k np bostadsort och bakgrund Ö goda
f rutsättningar att skaöa det liv man vill Pnfrastrukturp digitalisering och mil Cklimatjfrågorna är
tillsammans med utbildningsfrågorna m.cket viktiga kommande år
Dm mig yurist och civilekonom E änstledig kammaråklagare Jen UKKN kommunst.relsens ordj
f rande i Aeksand Lamma till tre barn Eränar gärna bland annat 1rossDit Glskar söortp musik
och matlagning For i hemb.n Eällberg

Susanna Lindblad
Orsa, 47 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Aeg J uksk terska

Lars-Olov Liss
Dala-Järna, 41 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Sjetta Sill yag: yag vill se till att allap även om man lever i glesb.gdp har rätt till samma service
som storstadsregionerna

Kristina Lundgren
Dala-Husby, 64 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: D retagare och kommunalråd
jetta Sill yag: yag vill arbeta f r att Vela -alarna ska utvecklas och bli en region att räkna med
både vad gäller näringarp skolor och s ukvård Siktigt att -alarna får tillgång till kaöital och f rutj
sättningar f r n.a investeringar och etableringar och att utbildningen som finns i regionen bredj
das och f rstärks yag vill också skaöa f rutsättningar f r en kad bes ksnäring och f rstärka
varumärket -alarna
Dm mig: For öå landet är öositiv och n.fikenp f retagare inom skogsbranschenp utbildad Tj8 läj
rare och f d bonde Hngagerad i lokalsamhället och f rtroendevald inom k.rkan och kommunenp
ust nu som kommunalråd

Anders LUNDIN
NÅS, 64 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Hkonomisk rådgivareClantbrukare
jetta Sill yag: Gr stark decentralist inte bara om frågor om när det gäller frågor riksj och rej
gionsölanet utan även inom kommunen tänker man inte decentralistiskt i alla led och i alla frågor
så kommer man inte att vara trovärdighet eller l.ckas Lil frågorna ligger mig varmt om h ärtat
men öå ett öraktiskt sätt så att inte småfolket får bära hela öålagan ,ättssamhälletp ägandej
rätten är viktig fråga men brukanderätten anser ag är viktigare f r de som skall bruka marken
f r sitt levebr d P grunden är det i grunden frågan om att skaöa f rutsättningar f r att vi männij
skor skall kunna bo där vi vill
Dm mig: 2ift med Rnkip f.ra barn Hgenf retagare med ekonomisk rådgivningClantbruk Var i
trettio år varit aktiv i kommunalj och landstingsöolitiken xtbildning numer ekonomiCsamhällsj
b.ggnadsfrågor

Stina Munters
Dala-Järna, 43 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Mommunalråd
jetta Sill yag: yag vill obba f r goda uööväBtmil er bland våra barn och ungap men även näj
rande mil er f r våra äldre och s ukap i ett samhälle där olika är oke D reb.ggande folkhälsoarj
bete och ett st rre ansvarstagande f r vår gemensamma mil beh ver örioritera yag vill vara
med och b.gga ett friskt och starkt -alarna
Dm mig: yag har en stark inre drivkraft och en tro öå att var e enskild individp i goda mil er och
tillsammans med andrap kan nå sin fulla öotential och bidra till ett hållbart samhälle

Magnus Norberg
Sågmyra, 55 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: F.ggnadsingen r
jetta Sill yag: yag t.cker mil j och landsb.gdsfrågor har en särställning och h r ihoö Jolp vindp
vatten och bioenergi 3inte minst biogas som den är eller som fordonsjgas och här måste vi bli bej
t.dligt m.cket bättre7 är vår framtid -et ska b.ggas mer i trä -et måste satsas mer öå ärnväj
gen och då även öå inlandsbanan
Dm mig: xtbildad b.ggnadssnickareCarbetare och b.ggnadsingen r med tekn kand eBamen i
b.ggnadsteknik och industriell ekonomi 6ver 9/ år i branschen varav de senaste UK åren som
konsult b.ggnadskonstruktion

Niklas Nordahl
Falun, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Fitr rektor
jetta Sill yag: Si ska ha en tillgänlig service som innefattar vård och skola men även andra serj
vicefunktioner som underlättar ett liv i kommunens .tterområden
Dm mig: For i centrala Dalun tillsammans med min famil yag arbetar som biträdande rektor öå
två landsb.gdsskolor i Dalun yag brinner f r frågor som r r landsb.gden

Maria Olsson
Älvdalen, 35 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: D älledarep skidöatrull r och f retagare
jetta Sill yag: yag brinner f r att skaöa obb och mer m ligheter f r människor att bo i glesj
b.gd Jom akt r i turismbranschen ser ag stor öotential i -alarna med sin starka kultur och fanj
tastiska naturp men också utmaningar i infrastrukturen som beh ver l sas f r att kunna g ra det
bästa utav det vi har ,egionens resurser beh ver f rdelas rättvist ver hela regionen så alla
kommuner har samma m lighet att l.ckas med de olika f rutsättningarna som de har
Dm mig: yag är en 9/jårig f älledarep skidöatrull rp n.f retagare i turismbranschen och småj
barnsf rälder bosatt i den lilla b.n Mlitten i Glvdalen sedan UKT5 efter år öå resande fot i turisj
mens värld

Anders Ors
Falun, 40 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Eågmästare
jetta Sill yag: D rbättra arbetsf rhållandena f r öersonalen i landstinget så att öersonalen vill
vara kvar och komma hit Serka f r uöörustning av ärnvägen så vi kan ha säkrare och snabbare
transöorter
Serka f r att fler barn skall få sina diagnoser utredda så rätt resurser snabbare kan sättas in i eBj
emöelvis skolan !
Dm mig: Pdrottsintresserad f rälder med r tterna i Irsa som funnit mig tillrätta i residensstaden

Göte Persson
Falun, 51 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Hgen f retagare
jetta Sill yag: P den n.a region vill ag obba f r att den nära vården ska utvecklas genom n.a
metoderp samarbete och teknik yag kommer även att sträva efter att hela -alarna ska utvecklas
och s.nligg ras när det gäller tilleBemöel infrastruktursatsningar med mera yag t.cker också att
-alfoket f rt änar en bättrep effektivare och billigare kollektivtrafik -en lokala infl.tandet ver rej
gionen måste säkras
Dm mig: yag är gift och har två barn yag driver ett konsultf retag inom kollektivtrafikp bussar
och destinationsutveckling yag obbar även halvtid som ombudsman åt 1entern Gr ersättare i
Aandstingsst.relsen

Sara Persson
Avesta, 27 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: xtbildare
jetta Sill yag: yag vill arbeta f r att n.anlända och unga ska få en s älvklar ölats i samhället och
öå arbetsmarknaden
Dm mig: yag är en småstadsbo med r tterna öå landsb.gden yag arbetar med invandrare och
integration till vardags och är intresserad av musikp konst och kultur i alla dess former

Mats Pettersson
Leksand, 50 år

Kandiderar till: ,egionen
jetta Sill yag: Jom en regionöarlamentariker skulle ag vil a driva kloka utvecklingsfrågor f r
hela länetp främst koöölat tillp att glesb.gden kan få chans att bo kvar och utvecklasp men även
locka n.a länsinnevånare till hela -alarna -etta främst i infrastrukturfrågor såsom kommunikaj
tioner och rättvisa i f rdelningsfrågor
Dm mig: Gr en /Kjåring som under T/ år inte varit så aktiv i det öolitiska arbetet xnder dessa
år har ag främst obbat med kollektivtrafik i alla dess formerp det g r ag fortfarande Aever och
bor i Aeksand

Per Pettersson 3IFJ
Bjursås, 74 år

Jtår som 0erjRnders öå r stsedeln7

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Jocionom
jetta Sill yag: yag vill f rbättra tillgängligheten till s ukvården rent allmänt och korta k erna till
söecialists ukvården Sårdcentralerna b r få ett kat uöödrag genom att vissa söeciallistverksamj
heter inom s ukvården med ämna mellanrum finns öå vårdcentralerna Säntetiderna vid Dalu Aaj
saretts akutmottagning måste minskas 0s.kiatrin f r barnp ungdom och vuBna måste f rstärkas
Htt offensivt folkhälsoarbete b r bedrivas av AandstingetC,egionen i samverkan med kommuj
nerna yärnvägar och landsvägar måste f rbättras både vad gäller underhåll och standard V gj
skolan -alarna måste utvecklas och stärkas

Edita Pinxter
Älvdalen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Lil j och energisamordnare
jetta Sill yag: Rtt landsb.gden utvecklas så att barn utbildas med häns.n till deras egna färdigj
heterp att äldre vuBna känner gemenskaö med samhället i stället f r utanf rskaö och att genom
häns.n till mil n och klimatet få bra villkor f r livsmedelsöroduktion och alternativ energi
Dm mig: yag är f dd i E eckien och b.tte land som T5 åring och b.tte senare Jtockholm mot
landsb.gden i -alarna Var även b.tt .rkep från biomedicinsk anal.tiker och lärare till arbete
inom mil och energi

Marit Ragnarsson
Gustafs, 54 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Ääringslivsutvecklare
jetta Sill yag: Sid en regionbildning där -alarna får ut kat eget ansvar vill ag vara med och
driva regionala utvecklingsfrågor Rtt skaöa bra näringslivsklimat och f rutsättningar f r innovaj
tion Dungerande kommunikationer och bredband Frinner särskilt f r landsb.gdsutveckling och
mil frågor
Dm mig: yag arbetar som näringslivsutvecklarep är egenf retagare och vill med stort engagej
mang och n.a id er nå resultat Var öolitisk erfarenhet från kommunp regering och internationella
samarbeten

Britt-Marie Romlin
Aspeboda, 62 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: D retagarep ekonom
jetta Sill yag: -et ska finnas nära och tillgänglig vård f r allap oavsett var man bor Sårdk erna
måste kortasp gärna genom örivata seri sa akt rer Jatsa öå kultur och fritidp det är viktigt f r
människornap söeciellt i ett alltmer stressigt samhälle
Dm mig: Var varit centeröartist sedan 8Kjtaletp aktiv under olika öerioder i livet Var ett eget
f retag inom redovisningsbranschen i Dalun Rktiv inom f reningslivet och söortar gärna

Jan Segerstedt
Orsa, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0rästCf rtroendevald
jetta Sill yag: Rrbetat som s ukhusöräst och känner f r öersonalens arbetsmil och öatienterj
nas utsatthet Linska de sociala kl.ftorna Särna om ämlik hälsap äldrevården och vården i livets
slutskede D rbättra Dolkhälsoarbetet Jt d a Jamverkan vid utskrivning från s ukhus Pnrätta ruj
tiner med fast vårdkontakt till öatienten Rrbeta med krisjoch beredskaösfrågor Linska utanf rj
skaöet Fr.t den regionala kl.vningen och Aåt landsb.gden blomstra Jatsa öå
klimatinvesteringar i f rn.bar energi Rnm Jitter med i DPÄJRLp ordf i 0IAJRLp MJp MDp utskotj
tet f r Imsorg och V älömedelsnämnden
Dm mig: Var r tterna i Auleå och b r ade där min .rkesbana i D rsvarsmakten F.tte till teologij
studier och örästvigdes T:8/ Var haft Ä -alarna som mitt arbetsfält sedan T::U Rktiv inom öoj
litiken sedan UKTU

Annika Simm-Eriksson
Äppelbo, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Hgen f retagare
jetta Sill yag: yag vill obba f r att vi skall kunna leva och verka öå landsb.gdenp bland annat
Rtt infrastruktur fungerap s ukvård inom ett rimligt avstånd
Dm mig: -river famil ef retag som ekom lköroducent i Gööelbo Sästerdalarna -river också f j
retag inom turistnäring Gr fritidsöolitiker i Sansbrokommun Jitter med i landstingsfullmäktigep
nämndeman i Lora tingsrätt

Oscar Sjökvist
Borlänge, 24 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
jetta Sill yag: yag är en öerson som t.cker det är viktigt att alla kan och får m lighet att öåj
verka öolitiken både öå lokal och TNnationell nivå yag vill vara en del i 1enteröartiets team av en
mångfald av kandidaterO yag vill visa vägen f r att fler unga engagerar sig i öolitiska sammanj
hang och ge ungas öersöektiv öå öolitiska frågor öå alla områden xnder de åren som ag varit
aktiv har ag blivit allt tr.ggare och utvecklats som öolitiker och ag vill fortsätta att g ra det och
därf r s ker ag ditt st d att få kandidera f r 1enteröartiet UKTN
Dm mig: Ve Iscar härO yag är en ung man uöövuBen i Forlänge och aktivt engagerad i 1enterj
öartiet och 1xD sedan UKTU öå lokal och nationell nivå

Jan Spånberg
Idre, 61 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: -riftingen r
jetta Sill yag: yag vill att vi ska ha fullgod service i hela landet
Dm mig: ag är och har under hela mitt liv varit verksam i Glvdalens Mommunp trivs bra i vacker
natur med min famil

Joakim Storck
FaluN, 44 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Mommunalråd
jetta Sill yag: xrbaniseringen är ingen naturlag -alarna och Jverige utanf r storstäderna kanp
med rätt f rutsättningar Len då beh vs bra infrastruktur och en handlingskraftig regional utveckj
lingsöolitik V gskolan -alarna måste bli mer attraktiv så att unga väl er att bo och studera här i
stället f r att fl.tta
Dm mig: yag är kommunalråd i Dalu kommun sedan den T anuari UKT5 yag är utbildad civilinj
gen r och teknologie doktor och var tidigare ansvarig f r V gskolan -alarnas utbildningar riktade
mot stålindustrin

Joanna Stridh
Rättvik, 44 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Ääringslivsutvecklarep Dalu kommun
jetta Sill yag: yag vill vara med och utveckla -alarna
-et ska vara m ligt att levap bo och verka i hela -alarna Si måste bli bättre öå att ta till vara
kraften hos människor och se till att underlätta f r f retag och f reningar så att människor kan
väBa och utvecklas Feslut ska fattas så lokalt som m ligt och decentralisering g r oss engagej
rade och kar meningsfullheten i våra liv 2r na näringarp ööet landskaöp småskalighet och bej
s ksnäringen är frågor som intresserar mig och som har stor bet.delse f r -alarnas framtid
Dm mig: Mommer från Vedemorap men bor numera öå en gård i J derås i ,ättvik med två av
mina tre tonårss ner Var tidigare varit f retagare under st rre delen av mitt liv yobbar i dag
främst med landsb.gdsutveckling yag är ledamot i ,ättviks kommunfullmäktige och är U e vice
ordf rande i kommunst.relsen yust nu har ag fått m lighet att vara f rtroendevald öå heltid och
mitt ansvarsområde är bland annat är barnj och utbildningsfrågorp öersonalfrågor samt folkhälsa
yag är vice ordf rande i -alarnas 1enterkvinnor

Iréne Sturve
Rättvik, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Dolkhälsostrateg ,ättviks kommun
jetta Sill yag: Rktivt bidra till att DÄs globala mål 9 blir verkstad i -alarnas län Jtarta hälsoj
främ ande örocesser i bred samverkan DÄs mål 9 "Jäkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv
och verka f r alla människors välbefinnande i alla åldrar" "2od hälsa är en grundläggande f rutj
sättning f r människors m lighet att nå sin fulla öotential och bidra till samhällets utveckling
Dm mig: Dolkhälsostrateg Jöecialistkunskaö” stresshanteringp g.mnastikjp avsöänningsj och .oj
gainstrukt r Aång erfarenhet av att öraktiskt driva hälsofräm ande örocesser öå gruööj organisaj
tionj och samhällsnivå

Mona Sundberg
Smedjebacken, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Aeg J uksk terskap dataekonomp f retagare
jetta Sill yag: yag tänker arbeta f r att få vårt samhälle att fungera och att de resurser vi har
används öå bästa sätt
Dm mig: 0ositiv livss.n Aätt att lära mig något n.tt Man se händelserCöroblem från olika hållp se
koöölingar och vad f reslagna f rslagCåtgärder kan leda tillp helhetsbild
E.cker om d ur och att ölocka svamö

Kjell Tenn

Älvdalen/Evertsberg, 64 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: xtbildare
jetta Sill yag: en god samhällsservice f r allap vare sig man bor i stad eller glesb.gt områdep är
bet.delsefull f r att människor ska kunna känna tr.gghet än var man bor ,imliga avstånd till afj
färerp s ukkvårdp skolap omsorg blandat med ett rikt kultur och f reningsliv koöölat till en fungej
rande kollektivtrafik är viktiga h rnstenar i ett fungerande samhälle Rtt centralisera
verksamheter är inte ett ämnlikt samhälle -e är viktiga frågor f r mig
Dm mig: For i vasaloöösarenans nav Hvertsberg med min fru och våra två hundar Såra två
s ner har fl.ttat till eget boende yaktp fiskep öromenaderp f reningsliv och öolitik står h gt öå
agendan

Mikael Thalin
Orsa, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Damil ehemp deltidsöolitiker
jetta Sill yag: -et är viktigt att alla delar av -alarna får en r st i det n.a ,egion -alarnap och
där vill ag bidra från min del av länet yag t.cker att kollektivtrafiken och infrastrukturfrågorna är
väldigt viktiga Mollektivtrafiken ska vara effektiv och svara mot de behov som finns även f r
landsb.gden -alarna har många viktiga transöortstråk och länet beh ver tillräckligt med resurser
f r att underhålla och uöörusta såväl vägar som ärnvägarp inklusive Pnlandsbanan
Dm mig: yag är en engagerad öerson med ett stort intresse f r samhällsfrågor som varit aktiv i
kommunöolitiken i Irsa i många år Lina vriga intressen är k rsångp resor och b.gga öå familj
ens fritidshus

Torbjörn Ulriksen
Mora, 42 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: D retagareCJkogsägareCHntreöen r
jetta Sill yag: Rtt de ska finnas m lighet att bo leva och verka i hela länet öå samma villkor -e
ska erb udas samma m ligheter till vård inom rimligt avstånd då vi lever i ett stor län Si ska
värna om ett aktivt och verksamt ord och skogsbruk i hela länet Dräm a lokalöroducerade livsj
medel -alarna ska vara en ölats man vill bo arbeta och turista i
Dm mig: yag är en socialt engagerad människa som brinner f r demokrati och medmänniskor
Hngagerar mig öolitiskt f r att öåverka samhället och världen yag brinner f r landsb.gdsfrågor
och de gr na näringarna

Uwe Weigel
Vansbro, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: 0ensionär

Dan Westerberg
Falun, 65 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: yurist
jetta Sill yag: yag har ett landsb.gdsöersöektiv i de flesta öolitiska frågor Sill utveckla boende
och verksamheter öå landsb.gden och därvid bland annat f rändra strandsk.ddet Sidare vill ag
ha ett samhälle utan stora ekonomiska kl.ftor mellan människor Hkonomisk ämlikhet bidrar till
bättre levnadsf rhållandenp bättre social situation i samhället samt minskar kriminaliteten
Dm mig: yag har varit verksam inom centern i Dalun sedan b r an av :Kjtalet Irdf rande i komj
munkretsen i TN årp kommunalråd i 8 år Äu ordf i nämnden f r b.ggjoch mil frågor Rrbetar öå
A,Djkonsult som urist

Bernt Westerhagen
Orsa, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Pngen r
jetta Sill yag: Aevande landsb.gdp Fra s ukvårdpAäkarcentralen utvecklas med fasta läkare
Lora Aasarett blir fullt utb.ggt akuts ukhusp -et skall finnas m ligheter f r ungdomen att kunna
låna till bostäder så de kan stanna öå landsb.gdenp inlandsbanan skall utvecklas och klara t.ngre
trafik Sägnätet f r vrigt skall hålla god standard
Dm mig: Laskiningen r Jitter i fullmäktige Irdf Irsa Fostäder Irsa Aokaler Hrsättare i Aandsj
tingetp ordf rade i J0D Irsa

Per-Anders Westhed
Falun, 70 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: 0ensionär
jetta Sill yag: xtveckling av hela landet och bra villkor f r f retagande D retag som utvecklas
skaöar obb och skatteintäkter xtan f retag ingen offentlig service Ler av de värden som skaöas
av vattenkraften ska stanna där de öroduceras ,esurser till infrastrukturen måste komma hela
landet till del
Dm mig: U/ år med näringslivsfrågor i organisationen D retagarna Hgen f retagare en tid Litt
samhällsengagemang f rde mig in i öolitiken Mommunst.relsens ordf rande i Sansbro UKTTj
UKT/ Rktiv i Dalucentern

Mathias Westin
Falun, 44 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: 0olitisk sekreterare
jetta Sill yag: Sården ska vara lättillgänglig och nära Ler fokus och resurser öå hälsofräm ande
och f reb.ggande insatser xtveckla och f rstärk vårdcentralen Hn famil ecentral i var e kommun
Jt.r om infrastrukturen från stora vägöro ekt mot ärnvägp gångp c.kel och kollektivtrafik Jtärka
turistnäringen
Dm mig: 1ivilingen r samhällsb.ggnad yobbar som öolitisk sekreterare öå landstinget Var obj
bat med samhällsölanering i T8 år inom trafikölaneringp kollektivtrafik samt med detal j och verj
siktsölaner

Linda Zetterström
Borlänge, 42 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Irganisationsutvecklare 1enteröartiets riksorganisation
jetta Sill yag: yag vill bidra till utveckling inom områden som r r folkhälsofrågor och f reb.gj
gande insatser som g r att vi kan söara resurser i s ukvården till de som bäst beh ver det Sälj
färdsfrågor och teknikutveckling inom välfärden är andra områden ag vill driva öå
Dm mig: Fakgrund i social sektor som biståndshandläggarep utvecklare och intraörenadchef yobj
bar med organisationsutveckling åt 1enteröartiets ,iksorganisation Jöorras av att se människor
väBa och utbildar mig till mental tränare

Agneta Åhs-Sivertsen
Sälen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: 0latschef Jälens Eourist1enter
jetta Sill yag: Siktigt med reöresentation från olika delar av vårt land
Dm mig: Rrbetar öå Jälens Eouristcenterp är engagerad i kommunalöolitikenp sitter som ledamot i
Farn och utbildningsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige

Agneta Ängsås
Enviken, 69 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: 0ensionärp fd Mostchef
jetta Sill yag: yag är särskilt engagerad i folkhälsofrågor och landsb.gdsutveckling
Farn och ungas uööväBtvillkor är eBemöelvis en viktig folkhälsofråga
Jtärka den nära vården och utveckla länets vårdcentraler Jtimulera flera örivata f retagare att
start vårdcentraler och filialer
D r att behålla servicen öå landsb.gden måste vi hitta n.a sätt att samverka öå
Jom fd kosthef har ag ett stort intresse av mat och måltidens bet.delsep (Drån ord till bord"
Dm mig: Rrbetat som kostchef i landstinget och varit aktiv ordjoch skogsbrukare
0olitiska uöödrag Aedamot och ersättare i diverse nämnder och st.relser i Dalu kommunp landsj
tinget och länsst.relsen

Karin Örjes
Borlänge, 53 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Rvdelningschef
jetta Sill yag: yag vill att -alarna skall vara en region med ett rikt kulturj och f reningsliv där
många människor engagerar sig -et skaöar delaktighetp ansvar och kreativitet Ledborgare som
känner att de beh vs och g r skillnad är örecis det vi beh ver f r att tillsammans m ta framtiden
Dm mig: yag har obbat med folkbildning och f reningsliv sedan tonåren Gr avdelningschef öå
Jtudief rbundet SuBenskolan For i b.n Äorr Rmsbergp straB utanf r Forlänge Var två vuBna
d ttrarp sambo och katt

p gr nd aS sen anmälan uinns Oersånerna nedan ey med Op rostsedelnö
Dm d Sill rosta Op dessa Oersåner scriS Oåäng å.P namn längst ned Op rostf
sedelnö

Jan Olof Karlsson
Ludvika, 64 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vsselsättning: Hlinstallat r
jetta Sill yag: -alarnas femton kommuner beh ver ett bättre samarbete Rrbetsj och utbildj
ningsöendling beh ver satsningar Vela -alarna ska leva 2odsj och öersontrafik beh ver utj
r.mme och bättre f rutsättningar som söårf rstärkningar Sägnätet beh ver anöassas till dagens
trafik i hela region -alarna Sardagss ukvården ska vara tillgänglig yobba f r mer vningsverkj
samhet öå sk utfältet i Glvdalen
Dm mig: D l er söortevenemang öå ölats i bland 2lider in öå kultur som teater och konstutställj
ningar ,ekreation i skogen som gallring och svamöölockning Htt svalkande bad under sommaren
f rg.ller tillvaron

Karin perers
Hedemora, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Jäl are
jetta Sill yag: P regionen vill ag obba f r kade m ligheter att b.ggap bop starta och driva f rej
tag oavsett tätort eller glesb.gd
Drågor kring ägande och brukanderätten f r ord och skog ligger mig varmt om h ärtat
Aärlingsj och .rkesutbildningar ser ag som en väg till kade obbm ligheter i -alarna
Dm mig: Aandsb.gdsälskandep öositiv och stolt 1enteröartist
Rktiv i kommunfullmäktigep bildningsnämndp M.rkofullmäktige och k.rkoråd i Vedemora kommun
Pntresserad av näringslivsjp bildningsj och kulturfrågor

Per Martinsson
Bjursås, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vsselsättning: Hntreören r inom vägj och anläggningsbranschen
jetta Sill yag: Rtt korta k erna till kirurgij och ös.kiatrimottagningarna
Rtt minska väntetiderna vid akutmottagningen
Rtt fler läkare och s uksk terskor anställs och att alla får bättre anställningsvillkor så att inh.rd
öersonal minskar och inga avdelningar ska vara stängda ö g a öersonalbrist Rtt f rbättra f rlossj
ningsvården och den ska finnas inom rimligt avstånd Rtt f reb.gga och stoööa att öersoner blir
beroende av narkotika Rtt f r bättra infrastrukturen i regionen så man säkert kommer fram med
tågp buss och bil inom utsatta tider xöörustning av vägar och ärnväg
Dm mig: yag är giftp har barn och barnbarn yobbar med vägj och anläggningsentreören r i Lelj
lansverige Särnar om landsb.gdens utveckling med stort engagmang
Sar med och startade 1xD i F ursås öå 5Kjtalet

Annette Riesbeck
Rättvik, 52 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vsselsättning: Mommunst.relsens ordf rande sedan UKTT
jetta Sill yag: Var alltid engagerat mig starkt i näringslivsfrågorna Rtt öå olika sätt underlätta
och skaöa en bättre dialog med våra f retag har stått h gt öå agendan Monceötet "EillväBt Eillj
s.n" skaöades i ,ättvik och har nu med framgång nått ut i landet Drågor som ligger mig varmt om
h ärtat är också barn och ungas välbefinnandep m lighet till bra utbildningp infl.tande och fritid
Dm mig: 2ift och f.ra vuBna barn Var arbetat med f rsäl ning och marknadsf ring i hela mitt
vuBna liv -rivit reklamb.rå tillsammans med min man Ehomas i tolv år yag tror öå människors
vil a och f rmåga att utveckla både sig s älva och sin omgivning om f rutsättningarna är de rätta

IFJ 0er 0etterssonp
F ursås står som
0erjRnders öå r stsedeln

