Daladistriktet
Kandidater
till region- och
riksdagsvalen 2018

Mohamed Abdi Mouhammoud
Borlänge, 52 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Aärare
jetta ill yag: Serka för en naturlig förädling av s ukv rd för allap och förbättring av skolmil önå

Fredrik Adolphson
Falun, 47 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Dilosofie magisterGg.mnasielärare
jetta ill yag: Led rätt stöd och u muntran är ag övert.gad om att var e individ kan n hur
l ngt som helstå -e fr gor ag är mest engagerad i är ämställdhetsfr gorp integrationp en levande
landsb.gd och att motverka J-å
Dm mig: yag är giftp har tv döttrar och är född och u vuHen i Dalun där ag arbetar som g.mj
nasielärareå Dörutom olitik ägnar ag mig t idrottp s ng och underh llningå

Owe Ahlinder
Hedemora, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Pngen örG olitiker
jetta ill yag: Rrbeta för utveckling av hela samhället i enlighet med 0enter artiets olitikå J ej
ciellt intresse för obb och företagandeå Lil ö och välfärd rioriteras ocks högtå
Dm mig: Cod arbetslivserfarenhet fr n offentlig och rivat sektorå A ng olitisk erfarenhet fr n
olitiskt arbete inom m nga sektorerå Sarit egenföretagareå Ciftp boende i Vedemoraå

Camilla Andersson Sparring
Svärdsjö, 46 år

Kandiderar till: ,iksdagen
jetta ill yag: yag vill stärka u
ordbruket och därmed s älvförsör ningsgradenp samhällssk.dj
det för hela landet där räddningst änstenp olisen och militären behöver ocks stärkaså
Dm mig: yag är fritids olitiker i Dalunå Litt förflutna finns i säkerhetsbranschenå yag har tre barn
varav ett bonusbarn och min sambo Uatrikå

Michael Arvidsson
Stora Skedvi, 46 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Aantbrukare
jetta ill yag: Enderlätta och stärka mö ligheterna för de som bor och verkar
landsb.gdenp
stärka konkurrenskraften för svenskt lantbrukå
Dm mig: L ölkbonde i K5 rp gift tv barnp intresserad av företagande och samhällsfr gor ko j
lade till landsb.gdenå

Mats Aspemo
Leksand, 56 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Sjetta ill yag: yag t.cker olitiken inneh ller för m.cket duckande kring sv ra fr gorå Var inte
alla svar men har ambitionen att l.ssna och i gru
hitta lösningarå Äummer ettär skolanå Pntegj
ration av n.anlända m.cket viktigt och l ta hela landet levaå
Dm mig: Jamhällsengageradp ag har alltid varit olitiskt intresseradp inte olitiskt aktivå s.m ati
med m nga 0 fr gorå Rllmänborgerligt liberalkonservativå Ciftp idrottp läsapkulturå 1v vuHna barnå

hans-Olov Backlund
Svärdsjö, 49 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: AogistikGarbetssökande
jetta ill yag: Var tidigare obbat inom förenigslivetp vill bidra med kundska kring barnj och
ungdomsfr gorå Rlla ska ha en lats i samhälletå Sill att hela Jverige ska levaå
Dm mig: E vuHen
landetp bosatt i C rdvik och kommer fr n en g rd som haft d urå Var obbat
i kö ing n gra rp men är nu tillbaka i C rdvik och Jvärds öå Jingelå Pntressen aktp fiskep danså

Mohamed-deeq Barkhadle
Avesta, 57 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 1olkp ournalistp författare
jetta ill yag: yag vill obba med integration och kulturfr gorå
Dm mig: yag är utbildad ournalist och i statsvetenska i Jomaliaå 2:N5å Laster of Rrts
liska s r k och litteratur mellan 2:N5j2:NNå
Kxx: var ag en av residentkandidaterna i Jomaliaå

Jomaj

Gunilla Berglund
Krylbo, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Damil ehemp deltids olitiker
jetta ill yag: Ildreomsorgen m ste utvecklas och de äldre s älva ska bestämma hur omsorg
geså Iven de med funktionshinder ska st.ra sin omsorgå Etveckla ejhälsanå Aevande landsb.gd
med service för företag och folkå6 et och starkt civilsamhällephumanismp demokrati och mänskj
liga fri och rättigheter ska värnaså Jtöd till sm företagare ” entre renörer förbättras ger fler arj
betstillfällen och ökade skatteintäkter till välfärdå
Dm mig:For i b.n Frovallen med make AarsåSi driver sm skalig otatisodling och famil ehemå
Led i trädg rds och konstföreningp samt lokal olitikenå Pntressen odlingp matp aktp konstp
kulturpresorå D.ra barnp tv barnbarnå

Iréne Björk
Falun, 64 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: ,ehabiliteringskonsult

Niclas Bodin
Gustafs, 46 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 0ivilingen ör
jetta ill yag: -e omr den som intresserar mig mest är v rdenp utbildningsj och utvecklingsfr j
gor samt arbetsmil öå Sill bli vald för den breda erfarenhet ag skaffat i .rkesliv och utbildningå
Tm ag blir vald vill ag arbeta för en region som fokuserar v rdp utveckling och utbildning samt
en bra arbetsmil öå
Dm mig: yag bor i Lora b.p Custafsp med fru och sonå yag är u väHt i Jolvarboå Var bott i Trj
landoå Rrbetar
RFF i Audvikaå

Karin Bogg
Älvdalen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Döretagarep n.bliven ensionär
jetta ill yag: Etveckling av kommunikationer som är an assade till arbets endla är en grundj
bult i utvecklingen av v r regionå Si behöver kommunikationer s att turisterna kan resa hitå
S rden behöver n.tänkande s att vi f r ekonomisk mö lighet att beh lla en ämlik v rd även
landsb.gdenå yag vill bidra och käm a för dettaå
Dm mig: Var arbetat med m nga olika sakerå ,öntgensköterskap lärarep biolog och egen företaj
gareå For
en g rd i Ilvdalenå Aever efter rinci en !Cräv där du st r Ö utveckla där du ärp det
finns lösningar!å

Mauritz Bropetters
Grangärde, 70 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: C.mnasielärareGJkogsbrukare
jetta ill yag: Rrbeta för hela -alarnas utvecklingå Pnfrastruktur och samhällsutvecklingå ,egelj
förenklingarå Fostadsb.ggande och kom etensj kunska sutvecklingå 6kat företagande och integj
rationå 6kad tillgänglighet till modern s ukv rdå
Dm mig: C.mnasielärare och skogsbrukareå A ng erfarenhet fr n MJau och bolagå yobbar i lokalt
utvecklingsarbeteå Ir god man för ensamkommande och föreningsmänniskaå Ciftp tv vuHna barnp
hundå

Christina Bröms
Sollerön, 66 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Monsumentvägledare
jetta ill yag: Ce förutsättningar för hela -alarnas utveckling med funderande infrastrukturå Etj
veckla landsb.gdens serviceå 1illgänglig hälsoj och s ukv rdå Fra förutsättningar för näringslivsutj
vecklingå Särna mil önp sund och säker mat utan antibiotikaå Bn stark ekonomi och n.tt t.dligt
ledarska å
Dm mig: For i villa
Jollerönå Var tre härliga sönerå Bngagemanget för olitik startade under
u väHten i Särmlandå Äaturenp hunden Rlvap resor och motion gör mig gladå

Adam Carlsson
Söderbärke, 33 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Bgen företagare i b.ggbranschenr
jetta ill yag: Rrbeta aktivt för ge människor s väl i staden som
landsb.gden en enkel varj
dag och ett säkert och tr.ggt samhälleå
Dm mig: For tillsammans med min sambo och v ra tv barn
en n.b.ggd g rd i Jöderbärkeå
Si b.gger för mindre d urh llning med grisarp höns och hästarå yakt med hunden är ett stort inj
tresseå

Kenneth Dahlström
Leksand, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
Dm mig: Uensionerad rektor som brinner för välfärdsfr gornap har varit ansvarig för v rd och
omsorg i Aeksand under snart tv mandat erioderå Jer den n.a regionbildningen och dess mö ligj
heter som en stor utmaningå

Daniel Drugge
Vika, Falun, 45 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Ulanerare Cr dö me eri
jetta ill yag: Pntresset för landstinget har funnits länge och det beror mest
att det har st.rts
ett icke tillfredsställande sättå Rtt utveckla ekonominp ledarska et och den nära s ukv rden är
viktiga fr gor för migå
Dm mig: For i Sika utanför Dalunå yag obbar som lanerare
Cr dö me eriå Rktiviteter som orij
entering och skid kning ger mig energi utöver att s unga i o och rockkören i Dalunå

Maria Eriksson
Älvdalen, 39 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: J uksköterskestuderandeGEndersköterska
jetta ill yag: yag vill Etveckla v rden och göra den tillgänglig för alla oavsett var i landet du
borå ,ikta resurser för hälsofräm ande tgärder till v ra barn unga och äldreå Dörändra ledarskaj
et inom hälsoj och s ukv rdenå Vela landet ska levaO
Dm mig: E vuHen
bondg rd i Ilvdalenp bor i villa med sambo och tv barnå Uolitiskt aktiv
sedan Kxx/å Rrbetar sedan fem r
röntgen i Loraå

Aino Eurenius
Orsa, 75 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Uensionär fd s uksköterska
jetta ill yag: Rlla människors lika värdep det viktigaste i hela värdenå 1.cker om M.rkans arbete
för de äldre och för barnenå Sill ha ha en enad k.rka och ett bra samarbete mellan olika gru erå
Rtt ha samma m l är viktigt i dag d världen ser ut som den görO
Dm mig: Aegå s uksköterskap arbetat
akutmottagning i Jundsvallp därefter anställd som konj
sulent för ,öda Morset i Sästernorrland och yämtlandå Fland annat med utbildning och mänskliga
rättigheter och barnkonventionenå

Malin Floridan
Stora Skedvi, 42 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: Döretagare
jetta ill yag: yag vill bidra med en större ö enhet och vids.nthetp samt en större vil a att rej
flektera över egna argument och s.nsättå yag vill arbeta för landsb.gdsjutvecklingp bättre inslussj
ning av n.anlända samt näringslivsfr gor och bättre villkor för sm företagareå Vela s.stemet
behöver först att det finns andra m l med utbildning än att !göra n gon anställningsbar!å
Dm mig: Då då lärare och i dag entre renörp skribent och föreläsareå yag har under de senaste ren
b.ggt ett av -alarnas största besöksm l och är m.cket stolt över det samt över mina tre barnå

Mats Fogelström
Leksand, 61 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Dastighetsförvaltare
jetta ill yag: Etveckla turistnäringenå Jka a arbetstillfällen och b.gga fler bostäderå Rrbeta med
lokal närhet i olitikerrollenå
Dm mig: For sedan fem r i Aeksandå E vuHen i 1äb. utanför Jtockholmå Rrbetar med fastigj
hetsförvaltning inom ett rivat fastighetsbolagå
Cift och har tre döttrarå Pntressen är bland annat ishocke. och skogGf ällvandringarå

Pär Fritjofsson
Rättvik, 42 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: 1eamledareGkaraokes ngare
jetta ill yag: Rtt alla ska f ett eget arbeteO Rtt alla ska f en egen bostadO Rtt gamla och unga
ska f en bra v rdO
Dm mig: Ä.bliven medlem i artietå Jamhällsengagerad intresseomr den arbetsmarknadsfr gorp
s ukv rdsfr gorp bostadsfr gor samt ungdomsfr gor som ag vill verka för i ,iksdagenå

Mona Geprägs
Dala Husby, 43 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Jkogsmästarep reg Dastighetsmäklare

Mikael Gotthardsson
Hedemora, 43 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 0ivilingen ör
jetta ill yag: Jom kandidat till regionfullmäktige vill ag b.gga ett starkt ,egion -alarna som
levererar bra service till oss inv nare och som stärker -alarnas företagare genom att ge dem bra
villkor i hela länet och ha goda konkurrensmö ligheter i omvärldenå - behövs bra kommunikaj
tioner i form av P1p vägarp ärnvägar och fl.gå
Dm mig: yag tror
att den enskilda människans kraft och driv att förverkliga sina id er och
drömmarå Dör att göra det mö ligt behöver vi obba tillsammanså

Anette Granegärd
Hedemora, 59 år

Kandiderar till: ,egionen

Lillemor Gunnarsson
Hedemora, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Döretagarep författare
jetta ill yag: !yag vill gärna arbeta med fr gor som rör människans välm endeå Farnen i skolan
skall känna tr.gghetp människor i arbetsför lder skall känna sig behövda och u skattade
sin
arbets latså Äär behovet av h äl i samband med stigande lder kommer skall även tr.ggheten
och tilliten finnas där i samverkan med värme och kärlekå J älvklart värna om sm skaligheten i
skola och omsorgå
Si m ste tro
det goda i allt vi görå!
Dm mig: Damil och en blommande trädg rd st r högst
min listaå yag tittar
omvärlden med
res ekt och ödm ukhetå yag ser min del i det som händer i min närhetå Aedord 1r.gghetp tillit och
res ektå

Jan Gustafsson
Söderbärke, 61 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: F.ggnadsarbetare
jetta ill yag: Rtt medborgarna skall f valuta för sina skatte engarå Tch den service som folk är
berättigad tillå
Dm mig: yag skall fram kriga för 0enter artiets värderingarå

Örjan Gustafsson
Orsa, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Uensionerad ekonomichef
jetta ill yag: Rtt urbaniseringen he daså Rtt v rd och omsorgsfr gor inom länet har hög riorij
tet och att resurser ska as för att säkra välfärdenp tr.ggheten och omsorgen för den enskildep
framför allt i den norra regionen av -alarnaå Rtt Lora lasarett rioriteras och att förlossningsenj
heten terinförså Rtt stärka och ska a förutsättningar för att utveckla infrastrukturenå Rtt t.dligj
göra den värdegrund som centern st r förå
Dm mig: yag är utbildad ekonom 7E sala universitet" och arbetade i m nga r inom Rk)ojÄobel
som ekonomichef i ett dotterbolagå Äumera ensionärå

Tommy Hafvsdalen
Falun, 46 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Bgen företagare

Johanna Hallin
Gagnef, 23 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Jtudent
jetta ill yag: Rtt tillsammans med andra arbeta för att människor och företagande ska kunna
leva och verka i hela landetå Rtt ska a ett h llbart samhälle är en nödvändighet som ag skulle
rioritera högtå yag vill ocks verka för att öka m ngfalden bland olitikerå -etta skulle leda till en
än bättre olitik och ett större förtroende för olitikerå
Dm mig: yag har ett stort engagemang för samhällsfr gorp människors levnadsvillkor och mil öå
yag är bra
att ska a energi och motivera andra människorå yag läser ust nu till statsvetare vid
Vögskolan -alarna

Anna Hed

Våmhus, Mora, 46 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Mommunst.relsens ordförande
jetta ill yag: Ääringslivsutvecklingp kom etensförsör ningp bostadsbehov och infrastruktur är
n.ckelfr gor som ag vill drivaå 6kad s.sselsättning ger ett h llbart och integrerat samhällep b de
mänskligt och ekonomisktå 1r.gghetsfr gan är aktuell och det behövs en ökad olisnärvaroå Bn
nära och ämlik v rd är ocks en tr.gghetsfr ga och förlossningsv rden m ste rioriteraså
Dm mig: Jamhällsfr gor har alltid engagerat mig och mö ligheten att
verkaå Jom kommunst.j
relsens ordförande har ag f tt mö lighet att utveckla Loraå yag är gift och har tre barnå Litt .rke
är g.mnasielärareå

Peter Helander
Mora, 56 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: ,iksdagsledamot
jetta ill yag: Aandsb.gds ers ektivet är viktigt för migå Länniskor ska kunna bo och leva i hela
landetå Dör att det ska fungera krävs att det finns riktiga obbå - m ste vi ha en infrastruktur
och olitik som g.nnar obbska ande i väHande företagå Etan obb blir det inga resurser till v rdp
skola och omsorgå
Dm mig: D.rbarnsfarp bör ade som ilot i fl.gva net för att sen g till JRJ där ag obbade i K/
rå Mommunalr d under seH rå Bgen företagarep ideell ledarep skogsägare och riksdagsledamotå
Cillar skid kningO

Åke Henriksson

Lamborn, Falun, 54 år
Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Aantbrukare
landsb.gdenp
verka utifr n ers ektivet att vara bosatt
jetta ill yag: Rtt vara med och
lhättaå
st
med
skor
och
r
arbetskläde
med
arbeta
att
samt
företagare
vara
Dm mig: yag är i huvudsak lantbrukare med ett 9xjtal dikorå yag har en utbildning som b.ggj
mig som egenföretagareå
nadsingen ör som ag tilläm ar i en del mindre ro ekt som ag tar

Evert Hermansson
Särna, 62 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 1immerman
jetta ill yag: Rtt hela Jverige ska levaå
Dm mig: Ir en naturmäniska älskar skogen och landsb.ggdenå

Gertrud Hjelte
Dala-Husby, 73 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Uensionär
jetta ill yag: Rrbeta för ett blomstrande -alarnaå Rtt infrastrukturp s ukv rd och utbildning funj
gerarå Rrbeta för landsb.gdsutvecklingå Rtt man ser mö ligheter för n.tänkande men att ocks bej
vara och utveckla de gamla näringarnap skog och lantbruk Rrbeta för att kultur och turism
bevaras och utvecklaså Rrbeta för att människor känner tr.gghet och gläd e och vill bo och leva i
v r region och att fler vill b.gga och bo härå
Dm mig: For
en släktg rdp tidigare m ölk roduktionå Var arbetat
k.rkog rdp förskolap dr.gt
Kx r
bankå Uolitik varit MD ordfp o ositionsr dp MJ vice ordf måmå P dag ledamot omsorgsj
nämndå Farnp barnbarnå

Joakim Holback
MOra, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 0hef -igitala -alarna 7,egion -alarnaGAandstinget"
jetta ill yag: V lla starkt fokus
den regionala utvecklingenå Si m ste ta vara
digitalisej
ringens mö ligheter i företag och offentlig sektor samtidigt som vi värnar v r starka företagstradij
tionå yag vill ocks göra det enklare att leva och verka
landsb.gd och att v rden främst sker
nära hemmetå
Dm mig: yag är gift och bor i Loraå yag arbetar med att f bredband till -alarnas landsb.gd och
b.gga u
stöd till digitalisering av företag och offentlig sektorå yag gillar att rö a skogp c.kla och
locka svam å

Anneli Hultgren
Vansbro, 47 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: J ecial edagog
jetta ill yag: yag vill ta krafttag mot den ökade ohälsan hos barn och ungaå Rldrig har ag mött
s m nga unga som formligen ro ar efter h äl å Si behöver tillsammans obba för att stöd ges
innan v ra ungdomar hamnar i utanförska å -e l nga avst nden gör även att det är än större för
denna gru
att f stödå Rndelen ungdomar som genom utanförska i skolan tillbringar sina
dagar och blir vad vi slarvigt kallar hemmasittare ökar och främst d ungdomar med n gon form
av neuri s.kiatriskt funktionsnedsättningå Munska en om dessa barn är skrämmande l g och fortj
farande Kx28 betraktas barnen som bärare av sitt roblemå
Dm mig: yobbar som s ecial edagog och studerar ust nu för att erh lla legitimationå Ir i grunj
den lärare
högstadiet och obbar med gru
individer vi benämner Jveriges framtidp vilket de
verkligen ärå

Torbjörn Högberg
Grangärde, 59 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: 1idigare företagare
jetta ill yag: Ledverka till förbättring av levnadsvillkoren för människor som bor
denå
Dm mig: Dåd egen företagare inom trans ort och logistikå

landsb.gj

Carina Höglund

Stjärnsund, Hedemora, 49 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Bgenföretagare
jetta ill yag: ,ättsäkerhetenp brottsoffer och tr.gghetsfr gorp egenföretagare fr gor har varit
lite mer i mitt fokuså yag t.cker dock att de flesta olitiska omr den är viktiga och intressanta d
helheten och bärkraftiga l ngsiktighet behöver genoms.ra alla beslut i ett h llbart samhälleå Rnj
svarstagandep klimatp mil öp omtanke och m ngfald är ledord för migå
Dm mig: yag är en samhällsintresserad envis dalkullaå yag vill engagera mig för att -alarna och
Jverige ska bli en lite bättre lats att leva
å yag lever samtidigt med sorg och gläd e och glimj
ten i ögat

Sol Höglund
Hedemora, 21 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: Jtudent
jetta ill yag: Bn av v ra största utmaningar i dag är integrationå Pntegration genoms.rar s
m nga delar av samhället
alla niv erå yag vill göra det lättare att b.gga bostäderp se till att f
människor i obb och en ökad tr.gghet och ämställdhet i -alarna och resten av landetå -et är
grundläggande för ett välfungerande samhälleå
Dm mig: yag är en t e fr n landsb.gden i -alarna som varit aktiv i centerrörelsen i snart f.ra rå
-e senare ren har ag b de suttit i st.relser samt varit anställd hos 0EDå

Håkan Jansson
Söderbärke, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Bgen Döretagare
jetta ill yag: Sill öka landsb.gdens människors mö ligheter att
verkap mil öp mö ligheter att
driva företagp utveckla välfärden s den blir relevant för alla oavsett var man borå Sill även arbeta
för ett ämställt samhälleå yag vill att -alarna skall vara en lats i Jverigep där barn kan leva
tr.ggt och utvecklasp samt vuHna har en framtid och där vi tar hand om v ra äldreå
Dm mig: Ir gift med Rnnika och har tre utflugna barnp samt f.ra barnbarnå yag bor i en liten b.
som heter Vuggnora i Jmed ebackens kommunp där ag driver ett litet bolagå

Fredrik Jarl
Dala-Floda, 41 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: T ositionsr d i Cagnefs kommun
jetta ill yag: Mänslan av tr.gghet ska liksom utveckling och tillväHt finnas i hela -alarnaå Dör
mig är dessutom ökad valfrihet och större s älvbestämmande rioriteratå yag vill bidra till att
stärka 0enter artiet i det n.a ,egion -alarnaå Si m ste br.ta sossest.ret och f till ett n.tt ledarj
ska för -alarnaå
Dm mig: Aämnade Jk ne för -alarna för snart Kx r sedanå Brfarenhet fr n att ha st.rt Aunds
kommunp varit olitisk redaktör
Vudiksvalls 1idning och arbetar sedan Kx2K för 0enter artiets
riksorganisationå

Sofia Jarl

Dala-Floda, 39 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Trdf 0enterkvinnornap Sice ordförande ,egion -alarna
jetta ill yag: yag brinner för frihetp ämställdhet och mil öfr gorå P den n.a regionen ska as
mö ligheter att arbeta med utveckling i hela -alarna b de vad gäller hälsoj och s ukv rd men
ocks av bland annat infrastrukturp kollektivtrafikp entre renörska och ett grönt samhälleå Bn
bättre förlossningsv rdp barns och ungdomars s.kiska hälsa och fler valmö ligheter i v rden är
s dant som ag vill arbeta förå
Dm mig: Aedamot av artist.relsenå 1idigare kommunalr d i Cagnefs kommunå yag är gift och
har tre barnå

Jonny Jones
Rättvik, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Aantbrukare
jetta ill yag: yag vill bland annat driva fr gor som rör utveckling av landsb.gden och de gröna
näringarna samt föra in dessa
allvar i det regionala arbetetå Lobiltäckningp fiber och standarj
den
det mindre vägnätet viktiga fr gor om hela -alarna ska kunna utvecklaså yord och skogsj
bruket är viktiga farmtidsnäringar b de för att klara mil öm len men ocks för att ska a
s.sselsättning ute i länetå
Dm mig: For
en gammal g rd i 6stb örka norr om ,ättvikå Aantbrukare med väHtodlingp köttj
roduktion och skogå Sarit kommunalr d i tolv rå Pntressen ekonomip historiap naturp akt och
mina tv ämthundarå

Kerstin Kalin
horndal, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Aärare
jetta ill yag: Rtt människor
landsb.gd och glesb.gd ska ha nära till s ukv rdp äldrev rdp utj
bildningp service med h äl av den digitala teknikenå
Dm mig: Ir ensionär men fortsätter arbeta som lärare
mellanstadietå

Alain Katula Busomoke
Orsa, 38 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Jtudiehandledare
Dm mig: Etbildad lärare och tolkp ag är gift och har tre barnå yag kom fr n Mongo för tre och
halft r sedanå

Pär Kindlund
Malung, 48 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Dörest ndare RLB och andre vice ordförande i kommunst.relsen
jetta ill yag: yag vill att hela -alarna ska leva och utvecklas efter de lokala förutsättningar som
finns i var e delå Dör att -alarna ska utvecklas ositivt behövs fungerande infrastruktur i hela
länetå yag ser alla människor som en tillg ng och vill verka för ett -alarna där alla behövs
Dm mig: yag har varit olitiskt aktiv i 9x r inom b de kommun och landstingå yag arbetar som
förest ndare inom RLB vilket assar bra d ag har förm gan att l.fta det ositiva i människorå

Jan-Olof Källström
Folkärna, 70 år

Kandiderar till: ,egionen
jetta ill yag: Bftersom ag inte gillar orättvisor och vill att människan skall f utvecklas i frihet
s vill ag stärka äganderättenp ensionärernas situationp bättre och effektivare s ukv rd samt klij
matsmartare bostäder och trans ortfordonå yag vill ocks arbeta för att effektivisera stat och
kommun s att skatte engarna g r till det ändam l som man har beslutat omå
Dm mig: yag har stor erfarenhet av att obba som egen företagarep tidigare anställd inom induj
strin och att vara förtroendevald i föreningslivet och i Jvenska M.rkanå 1rivs att vistas i naturenå

Ulrika Liljeberg
Tällberg, 48 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Mommunst.relsens ordförande
jetta ill yag: yag vill ska a ett mer liberalt grönt -alarna och Jverigeå yag tror
en stark efj
fektiv offentlig sektorp men där viktiga beslut i mö ligaste m n ska fattas av den enskilde ersoj
nen s älvå Si olitiker ska ge alla Ö oavsett teH könp bostadsort och bakgrund Ö goda
förutsättningar att ska a det liv man villå Pnfrastrukturp digitalisering och mil öGklimatjfr gorna är
tillsammans med utbildningsfr gorna m.cket viktiga kommande rå
Dm mig yurist och civilekonomå 1 änstledig kammar klagareå Jen KxxN kommunst.relsens ordj
förande i Aeksandå Lamma till tre barnå 1ränar gärna bland annat 0rossDitå Ilskar s ortp musik
och matlagningå For i hemb.n 1ällbergå

Susanna Lindblad
Orsa, 47 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Aegå J uksköterska

Lars-Olov Liss
Dala-Järna, 41 år

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

Kristina Lundgren
Dala-Husby, 64 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Döretagare och kommunalr d
jetta ill yag: yag vill arbeta för att Vela -alarna ska utvecklas och bli en region att räkna med
b de vad gäller näringarp skolor och s ukv rdå Siktigt att -alarna f r tillg ng till ka ital och förutj
sättningar för n.a investeringar och etableringar och att utbildningen som finns i regionen bredj
das och förstärkså yag vill ocks ska a förutsättningar för en ökad besöksnäring och förstärka
varumärket -alarnaå
Dm mig: For
landet är ositiv och n.fikenp företagare inom skogsbranschenp utbildad 2j8 läj
rare och fådå bondeå Bngagerad i lokalsamhället och förtroendevald inom k.rkan och kommunenp
ust nu som kommunalr då

Anders LUNDIN
NÅS, 64 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Bkonomisk r dgivareGlantbrukare
jetta ill yag: Ir stark decentralist inte bara om fr gor om när det gäller fr gor riksj och rej
gions lanet utan även inom kommunenå tänker man inte decentralistiskt i alla led och i alla fr gor
s kommer man inte att vara trovärdighet eller l.ckaså Lil öfr gorna ligger mig varmt om h ärtat
men
ett raktiskt sätt s att inte sm folket f r bära hela
laganå ,ättssamhälletp ägandej
rätten är viktig fr ga men brukanderätten anser ag är viktigare för de som skall bruka marken
för sitt levebrödå P grunden är det i grunden fr gan om att ska a förutsättningar för att vi männij
skor skall kunna bo där vi villå
Dm mig: Cift med Rnkip f.ra barnå Bgenföretagare med ekonomisk r dgivningGlantbrukå Var i
trettio r varit aktiv i kommunalj och landstings olitikenå Etbildning numer ekonomiGsamhällsj
b.ggnadsfr gorå

Stina Munters
Dala-Järna, 43 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Mommunalr d
jetta ill yag: yag vill obba för goda u väHtmil öer bland v ra barn och ungap men även näj
rande mil öer för v ra äldre och s ukap i ett samhälle där olika är oke å Döreb.ggande folkhälsoarj
bete och ett större ansvarstagande för v r gemensamma mil ö behöver rioriteraå yag vill vara
med och b.gga ett friskt och starkt -alarnaå
Dm mig: yag har en stark inre drivkraft och en tro
att var e enskild individp i goda mil öer och
tillsammans med andrap kan n sin fulla otential och bidra till ett h llbart samhälleå

Magnus Norberg
Sågmyra, 55 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: F.ggnadsingen ör
jetta ill yag: yag t.cker mil öj och landsb.gdsfr gor har en särställning och hör iho å Jolp vindp
vatten och bioenergi 7inte minst biogas som den är eller som fordonsjgas och här m ste vi bli bej
t.dligt m.cket bättre" är v r framtidå -et ska b.ggas mer i träå -et m ste satsas mer
ärnväj
gen och d även
inlandsbananå
Dm mig: Etbildad b.ggnadssnickareGarbetare och b.ggnadsingen ör med teknå kandå eHamen i
b.ggnadsteknik och industriell ekonomiå 6ver 9/ r i branschen varav de senaste Kx ren som
konsult b.ggnadskonstruktionå

Niklas Nordahl
Falun, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Fitrårektor
jetta ill yag: Si ska ha en tillgänlig service som innefattar v rd och skola men även andra serj
vicefunktioner som underlättar ett liv i kommunens .tteromr denå
Dm mig: For i centrala Dalun tillsammans med min famil å yag arbetar som biträdande rektor
tv landsb.gdsskolor i Dalunå yag brinner för fr gor som rör landsb.gdenå

Maria Olsson
Älvdalen, 35 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: D älledarep skid atrullör och företagare
jetta ill yag: yag brinner för att ska a obb och mer mö ligheter för människor att bo i glesj
b.gdå Jom aktör i turismbranschen ser ag stor otential i -alarna med sin starka kultur och fanj
tastiska naturp men ocks utmaningar i infrastrukturen som behöver lösas för att kunna göra det
bästa utav det vi harå ,egionens resurser behöver fördelas rättvist över hela regionen s alla
kommuner har samma mö lighet att l.ckas med de olika förutsättningarna som de harå
Dm mig: yag är en 9/j rig f älledarep skid atrullörp n.företagare i turismbranschen och sm j
barnsförälder bosatt i den lilla b.n Mlitten i Ilvdalen sedan Kx25 efter r
resande fot i turisj
mens världå

Anders Ors
Falun, 40 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: 1 gmästare
jetta ill yag: Dörbättra arbetsförh llandena för ersonalen i landstinget s att ersonalen vill
vara kvar och komma hitå Serka för u rustning av ärnvägen s vi kan ha säkrare och snabbare
trans orterå
Serka för att fler barn skall f sina diagnoser utredda s rätt resurser snabbare kan sättas in i eHj
em elvis skolanå!
Dm mig: Pdrottsintresserad förälder med rötterna i Trsa som funnit mig tillrätta i residensstadenå

Göte Persson
Falun, 51 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Bgen företagare
jetta ill yag: P den n.a region vill ag obba för att den nära v rden ska utvecklas genom n.a
metoderp samarbete och teknikå yag kommer även att sträva efter att hela -alarna ska utvecklas
och s.nliggöras när det gäller tilleHem el infrastruktursatsningar med meraå yag t.cker ocks att
-alfoket fört änar en bättrep effektivare och billigare kollektivtrafikå -en lokala infl.tandet över rej
gionen m ste säkraså
Dm mig: yag är gift och har tv barnå yag driver ett konsultföretag inom kollektivtrafikp bussar
och destinationsutvecklingå yag obbar även halvtid som ombudsman t 0enternå Ir ersättare i
Aandstingsst.relsen

Sara Persson
Avesta, 27 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Etbildare
jetta ill yag: yag vill arbeta för att n.anlända och unga ska f en s älvklar lats i samhället och
arbetsmarknadenå
Dm mig: yag är en sm stadsbo med rötterna
landsb.gdenå yag arbetar med invandrare och
integration till vardags och är intresserad av musikp konst och kultur i alla dess formerå

Mats Pettersson
Leksand, 50 år

Kandiderar till: ,egionen
jetta ill yag: Jom en region arlamentariker skulle ag vil a driva kloka utvecklingsfr gor för
hela länetp främst ko lat tillp att glesb.gden kan f chans att bo kvar och utvecklasp men även
locka n.a länsinnev nare till hela -alarnaå -etta främst i infrastrukturfr gor s som kommunikaj
tioner och rättvisa i fördelningsfr gorå
Dm mig: Ir en /xj ring som under 2/ r inte varit s aktiv i det olitiska arbetetå Ender dessa
r har ag främst obbat med kollektivtrafik i alla dess formerp det gör ag fortfarandeå Aever och
bor i Aeksandå

Per Pettersson 7TFJ
Bjursås, 74 år

Jt r som UerjRnders

röstsedeln"

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Jocionom
jetta ill yag: yag vill förbättra tillgängligheten till s ukv rden rent allmänt och korta köerna till
s ecialists ukv rdenå S rdcentralerna bör f ett ökat u drag genom att vissa s eciallistverksamj
heter inom s ukv rden med ämna mellanrum finns
v rdcentralernaå Säntetiderna vid Dalu Aaj
saretts akutmottagning m ste minskaså Us.kiatrin för barnp ungdom och vuHna m ste förstärkaså
Btt offensivt folkhälsoarbete bör bedrivas av AandstingetG,egionen i samverkan med kommuj
nernaå yärnvägar och landsvägar m ste förbättras b de vad gäller underh ll och standardå Vögj
skolan -alarna m ste utvecklas och stärkaså

Edita Pinxter
Älvdalen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Lil öj och energisamordnare
jetta ill yag: Rtt landsb.gden utvecklas s att barn utbildas med häns.n till deras egna färdigj
heterp att äldre vuHna känner gemenska med samhället i stället för utanförska och att genom
häns.n till mil ön och klimatet f bra villkor för livsmedels roduktion och alternativ energi
Dm mig: yag är född i 1 eckien och b.tte land som 25 ring och b.tte senare Jtockholm mot
landsb.gden i -alarnaå Var även b.tt .rkep fr n biomedicinsk anal.tiker och lärare till arbete
inom mil ö och energiå

Marit Ragnarsson
Gustafs, 54 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Ääringslivsutvecklare
jetta ill yag: Sid en regionbildning där -alarna f r utökat eget ansvar vill ag vara med och
driva regionala utvecklingsfr gorå Rtt ska a bra näringslivsklimat och förutsättningar för innovaj
tionå Dungerande kommunikationer och bredbandå Frinner särskilt för landsb.gdsutveckling och
mil öfr gorå
Dm mig: yag arbetar som näringslivsutvecklarep är egenföretagare och vill med stort engagej
mang och n.a id er n resultatå Var olitisk erfarenhet fr n kommunp regering och internationella
samarbetenå

Britt-Marie Romlin
Aspeboda, 62 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Döretagarep ekonom
jetta ill yag: -et ska finnas nära och tillgänglig v rd för allap oavsett var man borå S rdköerna
m ste kortasp gärna genom rivata seriösa aktörerå Jatsa
kultur och fritidp det är viktigt för
människornap s eciellt i ett alltmer stressigt samhälleå
Dm mig: Var varit center artist sedan 8xjtaletp aktiv under olika erioder i livetå Var ett eget
företag inom redovisningsbranschen i Dalunå Rktiv inom föreningslivet och s ortar gärnaå

Jan Segerstedt
Orsa, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: UrästGförtroendevald
jetta ill yag: Rrbetat som s ukhus räst och känner för ersonalens arbetsmil ö och atienterj
nas utsatthetå Linska de sociala kl.ftornaå Särna om ämlik hälsap äldrev rden och v rden i livets
slutskedeå Dörbättra Dolkhälsoarbetetå Jtöd a Jamverkan vid utskrivning fr n s ukhuså Pnrätta ruj
tiner med fast v rdkontakt till atientenå Rrbeta med krisjoch beredska sfr gorå Linska utanförj
ska etå Fr.t den regionala kl.vningen och A t landsb.gden blomstraå Jatsa
klimatinvesteringar i förn.bar energiå Rnmå Jitter med i DPÄJRLp ordfå i UTAJRLp MJp MDp utskotj
tet för Tmsorg och V äl medelsnämndenå
Dm mig: Var rötterna i Aule och bör ade där min .rkesbana i Dörsvarsmaktenå F.tte till teologij
studier och rästvigdes 2:8/å Var haft Äå -alarna som mitt arbetsfält sedan 2::Kå Rktiv inom oj
litiken sedan Kx2Kå

Annika Simm-Eriksson
Äppelbo, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Bgen företagare
jetta ill yag: yag vill obba för att vi skall kunna leva och verka
landsb.gdenp bland annatå
Rtt infrastruktur fungerap s ukv rd inom ett rimligt avst ndå
Dm mig: -river famil eföretag som ekom ölk roducent i I elbo Sästerdalarnaå -river ocks föj
retag inom turistnäringå Ir fritids olitiker i Sansbrokommunå Jitter med i landstingsfullmäktigep
nämndeman i Lora tingsrättå

Oscar Sjökvist
Borlänge, 24 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
jetta ill yag: yag är en erson som t.cker det är viktigt att alla kan och f r mö lighet att
j
verka olitiken b de
lokal och 2Nnationell niv å yag vill vara en del i 0enter artiets team av en
m ngfald av kandidaterO yag vill visa vägen för att fler unga engagerar sig i olitiska sammanj
hang och ge ungas ers ektiv
olitiska fr gor
alla omr denå Ender de ren som ag varit
aktiv har ag blivit allt tr.ggare och utvecklats som olitiker och ag vill fortsätta att göra det och
därför söker ag ditt stöd att f kandidera för 0enter artiet Kx2N
Dm mig: Ve Tscar härO yag är en ung man u vuHen i Forlänge och aktivt engagerad i 0enterj
artiet och 0ED sedan Kx2K
lokal och nationell niv å

Jan Spånberg
Idre, 61 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: -riftingen ör
jetta ill yag: yag vill att vi ska ha fullgod service i hela landetå
Dm mig: ag är och har under hela mitt liv varit verksam i Ilvdalens Mommunp trivs bra i vacker
natur med min famil å

Joakim Storck
FaluN, 44 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Mommunalr d
jetta ill yag: Erbaniseringen är ingen naturlagå -alarna och Jverige utanför storstäderna kanp
med rätt förutsättningarå Len d behövs bra infrastruktur och en handlingskraftig regional utveckj
lings olitikå Vögskolan -alarna m ste bli mer attraktiv s att unga väl er att bo och studera här i
stället för att fl.ttaå
Dm mig: yag är kommunalr d i Dalu kommun sedan den 2 anuari Kx25å yag är utbildad civilinj
gen ör och teknologie doktor och var tidigare ansvarig för Vögskolan -alarnas utbildningar riktade
mot st lindustrinå

Joanna Stridh
Rättvik, 44 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Ääringslivsutvecklarep Dalu kommun
jetta ill yag: yag vill vara med och utveckla -alarnaå
-et ska vara mö ligt att levap bo och verka i hela -alarnaå Si m ste bli bättre
att ta till vara
kraften hos människor och se till att underlätta för företag och föreningar s att människor kan
väHa och utvecklaså Feslut ska fattas s lokalt som mö ligt och decentralisering gör oss engagej
rade och ökar meningsfullheten i v ra livå Cröna näringarp ö et landska p sm skalighet och bej
söksnäringen är fr gor som intresserar mig och som har stor bet.delse för -alarnas framtidå
Dm mig: Mommer fr n Vedemorap men bor numera
en g rd i Jöder s i ,ättvik med tv av
mina tre ton rssönerå Var tidigare varit företagare under större delen av mitt livå yobbar i dag
främst med landsb.gdsutvecklingå yag är ledamot i ,ättviks kommunfullmäktige och är K e vice
ordförande i kommunst.relsenå yust nu har ag f tt mö lighet att vara förtroendevald
heltid och
mitt ansvarsomr de är bland annat är barnj och utbildningsfr gorp ersonalfr gor samt folkhälsaå
yag är vice ordförande i -alarnas 0enterkvinnorå

Iréne Sturve
Rättvik, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Dolkhälsostrateg ,ättviks kommun
jetta ill yag: Rktivt bidra till att DÄs globala m l 9 blir verkstad i -alarnas länå Jtarta hälsoj
främ ande rocesser i bred samverkanå DÄs m l 9 3Jäkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv
och verka för alla människors välbefinnande i alla ldrar3å 3Cod hälsa är en grundläggande förutj
sättning för människors mö lighet att n sin fulla otential och bidra till samhällets utvecklingå
Dm mig: Dolkhälsostrategå J ecialistkunska stresshanteringp g.mnastikjp avs änningsj och .oj
gainstruktörå A ng erfarenhet av att raktiskt driva hälsofräm ande rocesser
gru j organisaj
tionj och samhällsniv å

Mona Sundberg
Smedjebacken, 68 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Aegå J uksköterskap dataekonomp företagare
jetta ill yag: yag tänker arbeta för att f v rt samhälle att fungera och att de resurser vi har
används
bästa sättå
Dm mig: Uositiv livss.nå Aätt att lära mig n got n.ttå Man se händelserG roblem fr n olika h llp se
ko lingar och vad föreslagna förslagG tgärder kan leda tillp helhetsbildå
1.cker om d ur och att locka svam å

Kjell Tenn

Älvdalen/Evertsberg, 64 år
Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Etbildare
jetta ill yag: en god samhällsservice för allap vare sig man bor i stad eller glesb.gt omr dep är
bet.delsefull för att människor ska kunna känna tr.gghet än var man borå ,imliga avst nd till afj
färerp s ukkv rdp skolap omsorg blandat med ett rikt kultur och föreningsliv ko lat till en fungej
rande kollektivtrafik är viktiga hörnstenar i ett fungerande samhälleå Rtt centralisera
verksamheter är inte ett ämnlikt samhälleå -e är viktiga fr gor för migå
Dm mig: For i vasalo sarenans nav Bvertsberg med min fru och v ra tv hundarå S ra tv
söner har fl.ttat till eget boendeå yaktp fiskep romenaderp föreningsliv och olitik st r högt
agendanå

Mikael Thalin
Orsa, 56 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Damil ehemp deltids olitiker
jetta ill yag: -et är viktigt att alla delar av -alarna f r en röst i det n.a ,egion -alarnap och
där vill ag bidra fr n min del av länetå yag t.cker att kollektivtrafiken och infrastrukturfr gorna är
väldigt viktigaå Mollektivtrafiken ska vara effektiv och svara mot de behov som finns även för
landsb.gdenå -alarna har m nga viktiga trans ortstr k och länet behöver tillräckligt med resurser
för att underh lla och u rusta s väl vägar som ärnvägarp inklusive Pnlandsbananå
Dm mig: yag är en engagerad erson med ett stort intresse för samhällsfr gor som varit aktiv i
kommun olitiken i Trsa i m nga rå Lina övriga intressen är körs ngp resor och b.gga
familj
ens fritidshuså

Torbjörn Ulriksen
Mora, 42 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: DöretagareGJkogsägareGBntre enör
jetta ill yag: Rtt de ska finnas mö lighet att bo leva och verka i hela länet
samma villkorå -e
ska erb udas samma mö ligheter till v rd inom rimligt avst nd d vi lever i ett stor länå Si ska
värna om ett aktivt och verksamt ord och skogsbruk i hela länetå Dräm a lokal roducerade livsj
medelå -alarna ska vara en lats man vill bo arbeta och turista iå
Dm mig: yag är en socialt engagerad människa som brinner för demokrati och medmänniskorå
Bngagerar mig olitiskt för att
verka samhället och världenå yag brinner för landsb.gdsfr gor
och de gröna näringarnaå

Uwe Weigel
Vansbro, 71 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Uensionär

Dan Westerberg
Falun, 65 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: yurist
jetta ill yag: yag har ett landsb.gds ers ektiv i de flesta olitiska fr gorå Sill utveckla boende
och verksamheter
landsb.gden och därvid bland annat förändra strandsk.ddetå Sidare vill ag
ha ett samhälle utan stora ekonomiska kl.ftor mellan människorå Bkonomisk ämlikhet bidrar till
bättre levnadsförh llandenp bättre social situation i samhället samt minskar kriminalitetenå
Dm mig: yag har varit verksam inom centern i Dalun sedan bör an av :xjtaletå Trdförande i komj
munkretsen i 2N rp kommunalr d i 8 rå Äu ordfå i nämnden för b.ggjoch mil öfr gorå Rrbetar
A,Djkonsult som uristå

Bernt Westerhagen
Orsa, 69 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Pngen ör
jetta ill yag: Aevande landsb.gdp Fra s ukv rdpAäkarcentralen utvecklas med fasta läkare
Lora Aasarett blir fullt utb.ggt akuts ukhusp -et skall finnas mö ligheter för ungdomen att kunna
l na till bostäder s de kan stanna
landsb.gdenp inlandsbanan skall utvecklas och klara t.ngre
trafikå Sägnätet för övrigt skall h lla god standardå
Dm mig: Laskiningen ör Jitter i fullmäktige TrdfåTrsa Fostäder Trsa Aokaler Brsättare i Aandsj
tingetp ordförade i JUD Trsaå

Per-Anders Westhed
Falun, 70 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Uensionär
jetta ill yag: Etveckling av hela landet och bra villkor för företagandeå Döretag som utvecklas
ska ar obb och skatteintäkterå Etan företag ingen offentlig serviceå Ler av de värden som ska as
av vattenkraften ska stanna där de roduceraså ,esurser till infrastrukturen m ste komma hela
landet till delå
Dm mig: K/ r med näringslivsfr gor i organisationen Döretagarnaå Bgen företagare en tidå Litt
samhällsengagemang förde mig in i olitikenå Mommunst.relsens ordförande i Sansbro Kx22j
Kx2/å Rktiv i Dalucenternå

Mathias Westin
Falun, 44 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Uolitisk sekreterare
jetta ill yag: yag har ett starkt mil öengagemang och vill obba eHtra för fr gor som rör mil öp
sm företagandep samhälls lanering och en mer tillgänglig v rdå yag vill verka för att fler männij
skor känner sig tr.gg genom att ska a förutsättningar för utveckling i hela landetå
Dm mig: 0ivilingen ör samhällsb.ggnadå yobbar som olitisk sekreterare
landstingetå Var obj
bat med samhälls lanering i 28 r inom trafik laneringp kollektivtrafik samt med detal j och överj
sikts lanerå

Linda Zetterström
Borlänge, 42 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Trganisationsutvecklare 0enter artiets riksorganisation
jetta ill yag: yag vill bidra till utveckling inom omr den som rör folkhälsofr gor och föreb.gj
gande insatser som gör att vi kan s ara resurser i s ukv rden till de som bäst behöver detå Sälj
färdsfr gor och teknikutveckling inom välfärden är andra omr den ag vill driva
å
Dm mig: Fakgrund i social sektor som bist ndshandläggarep utvecklare och intra renadchefå yobj
bar med organisationsutveckling t 0enter artiets ,iksorganisationå J orras av att se människor
väHa och utbildar mig till mental tränareå

Agneta Åhs-Sivertsen
Sälen, 65 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Ulatschef Jälens 1ourist0enter
jetta ill yag: Siktigt med re resentation fr n olika delar av v rt landå
Dm mig: Rrbetar
Jälens 1ouristcenterp är engagerad i kommunal olitikenp sitter som ledamot i
Farn och utbildningsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige

Agneta Ängsås
Enviken, 69 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Uensionärp fd Mostchef
jetta ill yag: yag är särskilt engagerad i folkhälsofr gor och landsb.gdsutvecklingå
Farn och ungas u väHtvillkor är eHem elvis en viktig folkhälsofr gaå
Jtärka den nära v rden och utveckla länets v rdcentralerå Jtimulera flera rivata företagare att
start v rdcentraler och filialerå
Dör att beh lla servicen
landsb.gden m ste vi hitta n.a sätt att samverka
å
Jom fd kosthef har ag ett stort intresse av mat och m ltidens bet.delsep (Dr n ord till bord3
Dm mig: Rrbetat som kostchef i landstinget och varit aktiv ordjoch skogsbrukareå
Uolitiska u drag Aedamot och ersättare i diverse nämnder och st.relser i Dalu kommunp landsj
tinget och länsst.relsenå

Karin Örjes
Borlänge, 53 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Rvdelningschef
jetta ill yag: yag vill att -alarna skall vara en region med ett rikt kulturj och föreningsliv där
m nga människor engagerar sigå -et ska ar delaktighetp ansvar och kreativitetå Ledborgare som
känner att de behövs och gör skillnad är recis det vi behöver för att tillsammans möta framtidenå
Dm mig: yag har obbat med folkbildning och föreningsliv sedan ton renå Ir avdelningschef
Jtudieförbundet SuHenskolanå For i b.n Äorr Rmsbergp straH utanför Forlängeå Var tv vuHna
döttrarp sambo och kattå

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

Jan Olof Karlsson
Ludvika, 64 år

Kandiderar till: ,egionen och riksdagen
vSsselsättning: Blinstallatör
jetta ill yag: -alarnas femton kommuner behöver ett bättre samarbeteå Rrbetsj och utbildj
nings endling behöver satsningarå Vela -alarna ska levaå Codsj och ersontrafik behöver utj
r.mme och bättre förutsättningar som s rförstärkningarå Sägnätet behöver an assas till dagens
trafik i hela region -alarnaå Sardagss ukv rden ska vara tillgängligå yobba för mer övningsverkj
samhet
sk utfältet i Ilvdalenå
Dm mig: Döl er s ortevenemang
lats i blandå Clider in
kultur som teater och konstutställj
ningarå ,ekreation i skogen som gallring och svam lockningå Btt svalkande bad under sommaren
förg.ller tillvaronå

Karin perers
Hedemora, 52 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Jäl are
jetta ill yag: P regionen vill ag obba för ökade mö ligheter att b.ggap bop starta och driva förej
tag oavsett tätort eller glesb.gdå
Dr gor kring ägande och brukanderätten för ord och skog ligger mig varmt om h ärtatå
Aärlingsj och .rkesutbildningar ser ag som en väg till ökade obbmö ligheter i -alarnaå
Dm mig: Aandsb.gdsälskandep ositiv och stolt 0enter artistå
Rktiv i kommunfullmäktigep bildningsnämndp M.rkofullmäktige och k.rkor d i Vedemora kommunå
Pntresserad av näringslivsjp bildningsj och kulturfr gorå

Per Martinsson
Bjursås, 67 år

Kandiderar till: ,egionen
vSsselsättning: Bntre renör inom vägj och anläggningsbranschen
jetta ill yag: Rtt korta köerna till kirurgij och s.kiatrimottagningarnaå
Rtt minska väntetiderna vid akutmottagningenå
Rtt fler läkare och s uksköterskor anställs och att alla f r bättre anställningsvillkor s att inh.rd
ersonal minskar och inga avdelningar ska vara stängda g a ersonalbristå Rtt förbättra förlossj
ningsv rden och den ska finnas inom rimligt avst ndå Rtt föreb.gga och sto a att ersoner blir
beroende av narkotikaå Rtt för bättra infrastrukturen i regionen s man säkert kommer fram med
t gp buss och bil inom utsatta tiderå E rustning av vägar och ärnvägå
Dm mig: yag är giftp har barn och barnbarnå yobbar med vägj och anläggningsentre renör i Lelj
lansverigeå Särnar om landsb.gdens utveckling med stort engagmang
Sar med och startade 0ED i F urs s
5xjtaletå

Annette Riesbeck
Rättvik, 52 år

Kandiderar till: ,iksdagen
vSsselsättning: Mommunst.relsens ordförande
jetta ill yag:
Dm mig:

TFJ Uer Uetterssonp
F urs s st r som
UerjRnders
röstsedeln

