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Vår väg: FRAMÅT!Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid  
där allt fler målar med svarta penseldrag – och då misstro  

och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än någonsin behöver  
vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på  
människors drivkrafter. Det har blivit viktigare än någonsin  

att ta ställning. För oss är svaret tydligt. Vi vill framåt. 
För Sverige framåt.Rösta på Centerpartiet!



Många partier vaknar upp och börjar kontakta väljare så 
där bara för att det närmar sig valet under ett valår som i 
år. Vi jobbar inte så. Centerpartiet är ett gräsrotsparti som 
bygger sina beslut på idéer och förslag från sina medlem-
mar i de olika lokala kretsar som bildar Centerpartiet. Dit 
är du alltid välkommen. 

Vi är övertygade om att Väsby blir bättre om vi hjälps åt. 
Då kan det inte ta över två år att få svar på förslag från 
medborgare som det är nu. Vi vill öppna upp kommunen 
för enklare kontakt och större lyhördhet för Väsbybornas 
medskick och initiativ i att göra Väsby till en bättre plats 
att både leva och driva företag på.

Vi som redan är aktiva har under hela den tid som gått 
sedan förra valet lyssnat, talat med, nätverkat, utforskat, 
provat och föreslagit saker som behöver göras, oftast från 
ett frö som planterats av en Väsbybo eller företagare som 
växer till en förbättringsidé som vi kan framföra för att 
göra Väsby ännu bättre. Vi är ett realpolitiskt parti.

Några exempel på detta är att vi tog tag i förskoleplats-
bristen efter signaler från föräldrar och personal. Trafiken 
i Östra Fresta by som flera av er tog upp som ett problem 
förra året när vi frågade er är ett annat exempel. Inom kort 
tid hade vi skyndat på åtgärder och fått dit hastighetsbe-
gränsande teknik i väntan på mer permanenta lösningar. 
Ett annat konkret exempel är hundrastgården i Smedby 
som kommunen sagt upp utan att skapa ersättningsyta där 
vi genom att uppmärksamma det fick igång ett arbete för 
att ersätta den indragna ytan. Även ökade trygghetsåtgär-
der när företagarna signalerade det behovet på Centralvä-
gen tog vi initiativ till. Hjälp oss du med!

Det finns många fler exempel och du hittar de enklast på: 
www.facebook.com/centerpartietupplandsvasby

Allt börjar med en bra skola   
Barn som känner trygghet, lust och glädje i förskola 
och skola klarar sig bättre i livet. Både barnen och deras 
vårdnadshavare ska kunna känna förtroende för att 
pedagoger och övrig personal har hög kompetens och 
förmåga att både ge kunskap, trygghet och trivsel. 

Centerpartiet vill att kommunen 
ska erbjuda flera attraktiva 
skolor nära dig, oavsett var i 
kommunen du bor. Du ska ha 
möjlighet att välja skola och 
förskola för ditt barn. 
Därför vill vi bevara strukturen 
med flera skolor med olika utförare som 
håller hög kvalitet, i hela kommunen. 

Vi arbetar för en modern skola, 
som följer den pedagogiska 
forskningen och vågar tillämpa 
både nya och beprövade metoder. 
Varje skola och förskola ska erbjuda 
alla elever rörelse och motion varje 
dag, det ger både bättre lärande och 
lyckligare elever.

KULTUR- & FÖRENINGSLIVET 

skapar kraft i Väsby
För Väsby är det ovärderligt med alla engagerade 
människor som ägnar tid av sin fritid för att barn 
och ungdomar ska få en meningsfull och aktiv fritid. 
Väsbys aktiva kultur- och föreningsliv gör Väsby till 
en attraktiv kommun att bo i. Utan alla dessa eld-
själar skulle våra barn och ungdomar inte ha möjlig-
heten att exempelvis spela fotboll, simma eller rida. 

Detsamma gäller kulturutbudet som inte skulle inte 
vara detsamma utan alla kreatörer och initiativ som 
ständigt skapas. I ett levande lokalt kulturliv finns 
plats för både traditionell och modern kultur. Därför 
vill vi fortsätta att aktivt stödja de många föreningar 
och kulturaktiviteter som finns i Väsby och upp-
muntra till nytänkande. Väsbys rika kulturarv ska 
också bevaras och utvecklas. 

Närakut på Löwet - Utöka med BB
Väsbyborna och hela Arlandaregionen behöver ha kvar den välfung-
erande Närakuten på Löwet. Det har Centerpartiet kämpat för under 
lång tid och vi föreslår dessutom som ett led i en närodlad sjuk-
vård att det utreds om inte ett BB skulle passa att öppna på Löwet.     
Regionen växer och behovet av BB platser ökar. 

Efter denna extrema sommar förstår alla att miljöarbetet 
måste drivas både i Väsby, Sverige och internationellt.
Det handlar om vad vi gör i vardagen. Tidigare drev Cen-
terpartiet miljöarbetet i Väsby så framgångsrikt att vi 2013 
utsågs till Sveriges bästa miljökommun. Men man kan inte 
tappa fokus och sluta försöka göra sig ännu bättre, då 
hamnar vi efter. Vi vill nu återta ledartröjan i lokalt miljöar-
betet som Väsby haft. 

Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara själv-
klart. Du ska inte behöva oroa dig för att det är gift i maten 
du äter eller i badankan barnet tuggar på. 100 procent 
förnybart och en giftfri vardag är därför två centrala mål 
i miljöarbetet. Återvinning av matavfall kan också öka i 
kommunen. Kollektivtrafiken måste fungera och miljövän-
liga transportlösningar vidareutvecklas. Miljö och tillväxt är 
varandras förutsättningar – inte motsatser.

Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer kan 
tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler 
tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat.

Centerpartiet vill att kommunen ska underlätta för dig att 
göra miljösmarta val. Väsby ska helt enkelt tänka längre. 
Tillsammans kan vi hjälpas åt att ställa om till ett långsik-
tigt hållbart samhälle.

Bostäder för alla !
Det byggs mer i Väsby än på länge. Det är resul-
tatet av det arbetet som bland annat Centerpartiet 
gjorde innan 2014 tillsammans i Allians för Väsby. 
Tyvärr räcker det ändå inte och de få initiativ som 
tagits under nuvarande styre kommer att skapa 
en dipp framöver. Dessutom byggs det inte för 
alla. Därför vill vi bygga smartare och hitta sätt att 
skapa boenden som även unga och äldre med lägre 
inkomst ska ha råd att bo i.

Trygghet ska vara 
en självklarhet

  Den upplevda otryggheten i Väsby är en utmaning vi       
  tar på största allvar. Det ska vara självklart att man som  
  Väsbybo ska kunna känna sig trygg när man rör sig i sin 
 hemort. För att åstadkomma det föreslår vi fler
 poliser & trygghetsinsatser med kameror, väktare 
          där kommunen tar en mer aktiv roll. Att ha tillgång
          till nära vård, seniorboende och plats på förskola   
          skapar också trygghet. Ideella insatser som sam-  
          verkar med företag och kommunen är kanske allra
          viktigast och insatser för unga på glid kommer 
          också att göra skillnad.

Mycket är bra i Väsby! Vi är en attraktiv 
kommun i Sveriges bästa läge, med låg 
arbetslöshet och ett näringslivsklimat 
som ligger bland de bästa i landet. Men 
i allt för stor utsträckning går utveck-
lingen i fel riktning. Det har också 
märkts de senaste åren. Väsby förtjä-
nar bättre än så.

Nuvarande styre har skapat ökade 
kostnader. Tryggheten har äventyrats. 
Service och dialog med medborgare 
har försämrats och skatten har höjts i 
onödan. Kommunen står inför tydliga 
utmaningar när konjunkturen viker. 
Därför behövs det ett nytt och tydligt 
ledarskap i Väsby.

De spadtag som tagits sista tiden av 
nuvarande styre är initiativ och plane-
ring som gjorts under tidigare ledning 
där Centerpartiet deltog aktivt. Få nya 
planeringsprojekt tas fram. Vi vill göra 
mer. Vi vill bygga en bredd av bostäder 
även för de som behöver bo billigare.

Föräldrar har under mandatperioden 
fått stå frågande för varför man inte får 
förskola inom utlovad tid och inte heller 
få välja den förskola man vill. Det vill vi 
ändra på. Vi vill skapa en trygg skolmil-
jö där det finns möjlighet att välja och 
där barnen ges daglig rörelse och mo-
tion som en del av sin dag.

Vi har höga ambitioner för miljö och 
klimatarbetet med färre mål för att nå 
bättre effekt. Vi vill se ett Väsby som är 
tryggt för alla. 

Vi har visat att det är möjligt att satsa 
på att stärka vård, skola och omsorg 
utan att höja skatten. Vi har högre am-
bitioner för bostadsbyggandet med bo-
städer för alla. Vi står för en politik som 
utvecklar och effektiviserar kommunen, 
utan övertro på centraliseringar, utan 
istället en tilltro till Väsbybornas vilja 
och förmåga att bidra till ett ännu bätt-
re Väsby. 

Centerpartiet vill bidra till att Väsby är 
en trygg plats, där människor får be-
stämma mer själva och där vi tillsam-
mans skapar det samhälle som vi vill 
bo och leva i. Där hela kommunen kan 
och får utvecklas. 

Nytt ledarskap för 
Väsby framåt!
Jag vet att Väsby 
kan bättre!

Ann Christin L 
Frickner
Gruppledare för C i 
Upplands Väsby
Riksdagskandidat 
2018

MÄNNISKOR SOM MÅR DÅLIGT 
ska FÅ HJÄLP
När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. 
Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgängligheten till stöd för 
den som drabbats idag alldeles för dålig. Det finns många vin-
ster med att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
Förebyggande missbruksarbete och en rad satsningar för de som 
står längst ifrån arbetsmarknaden är positiva verksamheter som 
redan finns i Väsby och som vi vill utveckla ytterligare.

du behövs ! 
- Vi 
lyssnar 
på dig !

Väsby 
ska tänka 

längre !

Väsby kan bättre !



Många partier vaknar upp och börjar kontakta väljare så 
där bara för att det närmar sig valet under ett valår som i 
år. Vi jobbar inte så. Centerpartiet är ett gräsrotsparti som 
bygger sina beslut på idéer och förslag från sina medlem-
mar i de olika lokala kretsar som bildar Centerpartiet. Dit 
är du alltid välkommen. 

Vi är övertygade om att Väsby blir bättre om vi hjälps åt. 
Då kan det inte ta över två år att få svar på förslag från 
medborgare som det är nu. Vi vill öppna upp kommunen 
för enklare kontakt och större lyhördhet för Väsbybornas 
medskick och initiativ i att göra Väsby till en bättre plats 
att både leva och driva företag på.

Vi som redan är aktiva har under hela den tid som gått 
sedan förra valet lyssnat, talat med, nätverkat, utforskat, 
provat och föreslagit saker som behöver göras, oftast från 
ett frö som planterats av en Väsbybo eller företagare som 
växer till en förbättringsidé som vi kan framföra för att 
göra Väsby ännu bättre. Vi är ett realpolitiskt parti.

Några exempel på detta är att vi tog tag i förskoleplats-
bristen efter signaler från föräldrar och personal. Trafiken 
i Östra Fresta by som flera av er tog upp som ett problem 
förra året när vi frågade er är ett annat exempel. Inom kort 
tid hade vi skyndat på åtgärder och fått dit hastighetsbe-
gränsande teknik i väntan på mer permanenta lösningar. 
Ett annat konkret exempel är hundrastgården i Smedby 
som kommunen sagt upp utan att skapa ersättningsyta där 
vi genom att uppmärksamma det fick igång ett arbete för 
att ersätta den indragna ytan. Även ökade trygghetsåtgär-
der när företagarna signalerade det behovet på Centralvä-
gen tog vi initiativ till. Hjälp oss du med!

Det finns många fler exempel och du hittar de enklast på: 
www.facebook.com/centerpartietupplandsvasby

Allt börjar med en bra skola   
Barn som känner trygghet, lust och glädje i förskola 
och skola klarar sig bättre i livet. Både barnen och deras 
vårdnadshavare ska kunna känna förtroende för att 
pedagoger och övrig personal har hög kompetens och 
förmåga att både ge kunskap, trygghet och trivsel. 

Centerpartiet vill att kommunen 
ska erbjuda flera attraktiva 
skolor nära dig, oavsett var i 
kommunen du bor. Du ska ha 
möjlighet att välja skola och 
förskola för ditt barn. 
Därför vill vi bevara strukturen 
med flera skolor med olika utförare som 
håller hög kvalitet, i hela kommunen. 

Vi arbetar för en modern skola, 
som följer den pedagogiska 
forskningen och vågar tillämpa 
både nya och beprövade metoder. 
Varje skola och förskola ska erbjuda 
alla elever rörelse och motion varje 
dag, det ger både bättre lärande och 
lyckligare elever.

KULTUR- & FÖRENINGSLIVET 

skapar kraft i Väsby
För Väsby är det ovärderligt med alla engagerade 
människor som ägnar tid av sin fritid för att barn 
och ungdomar ska få en meningsfull och aktiv fritid. 
Väsbys aktiva kultur- och föreningsliv gör Väsby till 
en attraktiv kommun att bo i. Utan alla dessa eld-
själar skulle våra barn och ungdomar inte ha möjlig-
heten att exempelvis spela fotboll, simma eller rida. 

Detsamma gäller kulturutbudet som inte skulle inte 
vara detsamma utan alla kreatörer och initiativ som 
ständigt skapas. I ett levande lokalt kulturliv finns 
plats för både traditionell och modern kultur. Därför 
vill vi fortsätta att aktivt stödja de många föreningar 
och kulturaktiviteter som finns i Väsby och upp-
muntra till nytänkande. Väsbys rika kulturarv ska 
också bevaras och utvecklas. 

Närakut på Löwet - Utöka med BB
Väsbyborna och hela Arlandaregionen behöver ha kvar den välfung-
erande Närakuten på Löwet. Det har Centerpartiet kämpat för under 
lång tid och vi föreslår dessutom som ett led i en närodlad sjuk-
vård att det utreds om inte ett BB skulle passa att öppna på Löwet.     
Regionen växer och behovet av BB platser ökar. 

Efter denna extrema sommar förstår alla att miljöarbetet 
måste drivas både i Väsby, Sverige och internationellt.
Det handlar om vad vi gör i vardagen. Tidigare drev Cen-
terpartiet miljöarbetet i Väsby så framgångsrikt att vi 2013 
utsågs till Sveriges bästa miljökommun. Men man kan inte 
tappa fokus och sluta försöka göra sig ännu bättre, då 
hamnar vi efter. Vi vill nu återta ledartröjan i lokalt miljöar-
betet som Väsby haft. 

Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara själv-
klart. Du ska inte behöva oroa dig för att det är gift i maten 
du äter eller i badankan barnet tuggar på. 100 procent 
förnybart och en giftfri vardag är därför två centrala mål 
i miljöarbetet. Återvinning av matavfall kan också öka i 
kommunen. Kollektivtrafiken måste fungera och miljövän-
liga transportlösningar vidareutvecklas. Miljö och tillväxt är 
varandras förutsättningar – inte motsatser.

Forskare, innovatörer, bönder och andra entreprenörer kan 
tillsammans skapa nya jobb, sänka utsläppen och ge fler 
tillgång till sund, säker och lokalproducerad mat.

Centerpartiet vill att kommunen ska underlätta för dig att 
göra miljösmarta val. Väsby ska helt enkelt tänka längre. 
Tillsammans kan vi hjälpas åt att ställa om till ett långsik-
tigt hållbart samhälle.

Bostäder för alla !
Det byggs mer i Väsby än på länge. Det är resul-
tatet av det arbetet som bland annat Centerpartiet 
gjorde innan 2014 tillsammans i Allians för Väsby. 
Tyvärr räcker det ändå inte och de få initiativ som 
tagits under nuvarande styre kommer att skapa 
en dipp framöver. Dessutom byggs det inte för 
alla. Därför vill vi bygga smartare och hitta sätt att 
skapa boenden som även unga och äldre med lägre 
inkomst ska ha råd att bo i.

Trygghet ska vara 
en självklarhet

  Den upplevda otryggheten i Väsby är en utmaning vi       
  tar på största allvar. Det ska vara självklart att man som  
  Väsbybo ska kunna känna sig trygg när man rör sig i sin 
 hemort. För att åstadkomma det föreslår vi fler
 poliser & trygghetsinsatser med kameror, väktare 
          där kommunen tar en mer aktiv roll. Att ha tillgång
          till nära vård, seniorboende och plats på förskola   
          skapar också trygghet. Ideella insatser som sam-  
          verkar med företag och kommunen är kanske allra
          viktigast och insatser för unga på glid kommer 
          också att göra skillnad.

Mycket är bra i Väsby! Vi är en attraktiv 
kommun i Sveriges bästa läge, med låg 
arbetslöshet och ett näringslivsklimat 
som ligger bland de bästa i landet. Men 
i allt för stor utsträckning går utveck-
lingen i fel riktning. Det har också 
märkts de senaste åren. Väsby förtjä-
nar bättre än så.

Nuvarande styre har skapat ökade 
kostnader. Tryggheten har äventyrats. 
Service och dialog med medborgare 
har försämrats och skatten har höjts i 
onödan. Kommunen står inför tydliga 
utmaningar när konjunkturen viker. 
Därför behövs det ett nytt och tydligt 
ledarskap i Väsby.

De spadtag som tagits sista tiden av 
nuvarande styre är initiativ och plane-
ring som gjorts under tidigare ledning 
där Centerpartiet deltog aktivt. Få nya 
planeringsprojekt tas fram. Vi vill göra 
mer. Vi vill bygga en bredd av bostäder 
även för de som behöver bo billigare.

Föräldrar har under mandatperioden 
fått stå frågande för varför man inte får 
förskola inom utlovad tid och inte heller 
få välja den förskola man vill. Det vill vi 
ändra på. Vi vill skapa en trygg skolmil-
jö där det finns möjlighet att välja och 
där barnen ges daglig rörelse och mo-
tion som en del av sin dag.

Vi har höga ambitioner för miljö och 
klimatarbetet med färre mål för att nå 
bättre effekt. Vi vill se ett Väsby som är 
tryggt för alla. 

Vi har visat att det är möjligt att satsa 
på att stärka vård, skola och omsorg 
utan att höja skatten. Vi har högre am-
bitioner för bostadsbyggandet med bo-
städer för alla. Vi står för en politik som 
utvecklar och effektiviserar kommunen, 
utan övertro på centraliseringar, utan 
istället en tilltro till Väsbybornas vilja 
och förmåga att bidra till ett ännu bätt-
re Väsby. 

Centerpartiet vill bidra till att Väsby är 
en trygg plats, där människor får be-
stämma mer själva och där vi tillsam-
mans skapar det samhälle som vi vill 
bo och leva i. Där hela kommunen kan 
och får utvecklas. 

Nytt ledarskap för 
Väsby framåt!
Jag vet att Väsby 
kan bättre!

Ann Christin L 
Frickner
Gruppledare för C i 
Upplands Väsby
Riksdagskandidat 
2018

MÄNNISKOR SOM MÅR DÅLIGT 
ska FÅ HJÄLP
När människor mår dåligt är det viktigt att de snabbt får hjälp. 
Trots den ökande psykiska ohälsan är tillgängligheten till stöd för 
den som drabbats idag alldeles för dålig. Det finns många vin-
ster med att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
Förebyggande missbruksarbete och en rad satsningar för de som 
står längst ifrån arbetsmarknaden är positiva verksamheter som 
redan finns i Väsby och som vi vill utveckla ytterligare.
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Centerpartiet är ett grönt, frihetligt 
parti med fötterna på jorden. 

I mer än hundra år har vi slagits för att alla ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett hållbart 
samhälle och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige - för vi klarar oss inte utan varandra.

Därför vill vi ha en närodlad politik. Det betyder att du ska ha mer att säga till om i din vardag. Vi vill till 
exempel att du ska kunna välja den vårdcentral eller skola som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för 
oss om den drivs av ett företag eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

Vi tänker göra allt vi kan för att fler ska få ett jobb att gå till. Inte för budgetens skull, utan därför att ett 
jobb kan vara skillnaden för en individ mellan att ge upp, eller att tro på framtiden, och det är stort.

Men jobb skapas inte av politiker – utan av entreprenörer som kan anställa. Det är de som är våra jobb-
skapare. Därför jobbar vi för att ge dem bättre villkor, så att de kan skapa fler jobb i både Väsby och 
Sverige.

En av våra allra största utmaningar är att stoppa klimatförändringarna. Vi är säkra på att det går, men det 
kommer inte att fixa sig av sig själv. Vi tror på ny teknik, smarta lösningar och en hög prislapp på att 
smutsa ner. Alltså både frihet och ansvar, och att vi kan lyckas om vi alla bidrar.

UPPLANDS VÄSBY

www.centerpartiet.se

Vår väg: FRAMÅT!
Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid  
där allt fler målar med svarta penseldrag – och då misstro  

och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än någonsin behöver  
vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på  
människors drivkrafter. Det har blivit viktigare än någonsin  

att ta ställning. För oss är svaret tydligt. Vi vill framåt. 

För Sverige framåt.
Rösta på Centerpartiet!

 

 Bli medlem enkelt via Swish! 
Swisha 150 kr till  123 421 85 33            

ange ditt personnummer 
& din mailadress      

vi löser resten !

Välkommen!
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