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Namn: Mikael Alomari

Ort: Kristianstad

Ålder: 18

Yrkestitel:

Beskrivning:

Namn: Ann Andersson
Ort: Kristianstad
Ålder: 66
Yrkestitel: Kronoinspektör
Beskrivning:
I många år har jag haft politiska uppdrag i olika nämnder främst inom det
sociala området  i Kristianstads kommun.  Den senaste  mandatperioden i
överförmyndarnämnden som är ny. Den spelar en viktig roll för de som
behöver hjälp och stöd i vardagen med t ex  ekonomi eller att bevaka sin rätt.
Jag är också nämndeman i hovrätten. Mina intressen är flera inte minst är
naturen, kulturen och hantverk viktiga för att upptäcka nya saker med öppna
sinnen och att vara kreativ. Genom åren har Centerpartiet varit det politiska
parti som jag tycker bäst passar mig med att ta tillvara den vanliga människans
intressen av  väl fungerande samhällsservice och möjligheter att bo och verka
både på landsbygd och i stad. Jag tror att en bra skola, trygg och anpassad vård
för våra äldre, god hem- och arbetsmiljö samt vettig fritid och insikt om
miljöfrågorna är nyckeln till en bättre framtid för oss alla. Politiken ska vara
närvarande, tillgänglig och delaktig i ett demokratiskt samhälle.
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Namn: Stefan Andersson
Ort: Kristianstad
Ålder: 54
Yrkestitel: Ingenjör
Beskrivning:
Det här är ungdomstränaren i handboll som sadlade om och blev politiker.
Jag blev partipolitiskt aktiv 2017 inför valet 2018.
Den största anledningen till mitt engagemang var att de liberala värderingarna
började sättas på skam mot en allt mer växande högerpopulism.
Idag ser vi resultatet med en splittrad borgerlighet.
Jag är verksam inom byggnadsbranschens konsultled sedan över 30 år tillbaka.
Den erfarenheten spelade förmodligen in när jag erbjöds en plats i
Byggnadsnämnden där jag under denna mandatperioden suttit som ordinarie
ledamot.
Politiskt spel är inget för mig.
Jag är en lagspelare vars ord man kan känna tillit till.

Namn: Qalinle Dayib
Ort: Kristianstad
Ålder: 42
Yrkestitel: Civilekonom/ordförande för tekniska nämnden
Beskrivning:
Vem är jag? Ensamkommande flyktingbarn som blev civilekonom från Lunds
Universitet. Har varit aktiv inom centerrörelsen ca 20  år. Arbetar som
konsumentvägledare och resterande tid som ordförande för tekniska
nämnden. Fritiden ägnas helst åt läsning och friluftsliv.Varför är jag
centerpartist? Jag tror varje människas förmåga att själv utforma sin egen
framtid. Det långsiktiga bevarandet vår planet och ekosystemet, som är den
långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Varje kommunmedborgare ska ha
rätten att bygga en framtid varhelst i vår kommun de vill bo.
Vad gör mig till en bra kandidat? Jag har haft förmånen att vara ordinarie
ledamot i fullmäktige och ordförande för tekniska nämnden   sedan 2019.
Uppdraget som ordförande medför en del hårt arbete, men är också oerhört
givande. Jag har stora kunskaper och erfarenheter om hur kommunstrukturen
är uppbyggd. Nu söker jag ditt förtroende för ytterligare en mandatperiod som
representant för Centerpartiet i  kommunfullmäktige.
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Namn: Henric Djerf
Ort: Vånga
Ålder: 37
Yrkestitel: Lektor i Miljövetenskap
Beskrivning:
Till yrket är jag lektor i miljövetenskap och jobbar på Högskolan i Kristianstad.
Jag jobbar både med undervisning och bedriver forskning. Mitt specialområde
är vatten och vattenkvalitet och jag är djupt engagerad i lokala vattenfrågor.
Jag brinner också för att hela kommunen skall leva och utvecklas. Jag är
uppvuxen på ett litet familjelantbruk i Vånga. Jag driver själv vidare lantbruket
idag, som har utöver lantbruket utvecklats till ett mindre turistföretag.

Som politiker hoppas jag kunna bidra med kunskap och erfarenheter, dels
utifrån min utbildning och mitt yrke, dels om hur det är att leva och verka som
liten företagare på landsbygden.

Namn: Emma Ekstrand

Ort: N strö

Ålder: 36

Yrkestitel: Lantbrukare/personlig assistent

Beskrivning:

Bor på vår gård i N strö med min underbara familj, man och 2 barn.

Vi har en fårbesättning på 100 tackor och 20 amkor. På fritiden tar jag gärna

en tur till häst eller apporterar med min hund.
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Namn: Noah Englesson
Ort: Kristianstad
Ålder: 22
Yrkestitel: Ekonomiekandidat
Beskrivning:
Hej alla medlemmar!
Jag har varit engagerad i kretsen sedan förra valrörelsen och jobbat intensivt
med kommunikation och politikutveckling genom kretsstyrelsen. Jag har också
hämtat mycket praktisk politisk erfarenhet från att sitta i Barn- och
utbildningsnämnden under mandatperioden, samt jobbat med teoretisk politik
inom min universitetsutbildning.
Som nationalekonom brinner jag mycket för struktur- och systemfrågor, så som
arbetsmarknad, bostadsmarknad och miljöomställning, men har även en
passion för frågor så som hur arkitektur, stadsplanering och tillgång till
grönområden påverkar människor.
Jag gav mig in i politiken som 19-åring för att jag vill bidra till att Kristianstad
blir en mer attraktiv stad och kommun. Efter förlusten av regementena och det
egna landstinget tror jag att vi kan hitta tillbaka till statusen som regionalmakt
under nya former, genom exempelvis grön turism och ett grönt näringsliv. Det
är ett av mina långsiktiga mål inom kommunpolitiken!

Namn: Gert Friberg
Ort: Åhus
Ålder: 70
Yrkestitel: Brandingenjör
Beskrivning:
Jag är en man på 70 år som har en god portion livserfarenhet såväl i yrkeslivet
som privat. Jag har arbetat med samhällets skydd och säkerhetsfrågor i många
år. Som exempelvis beredskapsfrågor, försäkringsfrågor och räddningstjänst
Jag har i yrkeslivet jobbat som brandbefäl inom räddningstjänsten i 43 år och
besitter en mängd erfarenhet inom området skydd, säkerhet och beredskap.
Inom politiken vill jag verka för ett robustare samhälle för att bättre klara av
oväntade händelser.
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Namn: Elna Gemfeldt
Ort: Skepparslöv
Ålder: 32
Yrkestitel: Leg förskollärare
Beskrivning:

Namn: Karl Gemfeldt
Ort: Önnestad
Ålder: 67
Yrkestitel: fd IT Chef
Beskrivning: Jag kandiderar för nästa mandatperiod. Är beredd 
ansvar med dock inte som gruppledare, då jag tror det bra med
person i denna viktiga roll. Är beredd att agera mentor för att se
parti får så mycket inflytande som möjligt. De åren vi varit en de
kommunala allians har gett oss bla ett visst inflytande, men med
valet så kan vi komma längre.
Jag är övertygad om att vi måste framstå som det parti som ser 
kommunen. En avgörande fråga för framtiden är var skall nya ve
bostadsområden. Att fortsatt  bygga på åkerjord är inte hållbart
Under den senaste mandatperioden har Centerpartiet haft ordf
kommunens landsbygdsråd. Det är därför glädjande att vi Nu få
landsbygdsfond som ökar från 200 tkr till 500 tkr. Fonden är ett 
smörjmedel för små men viktiga initiativ i kommunens olika före
byaråd.
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Namn: Lena Holst
Ort: Everöd
Ålder: 58
Yrkestitel: Projektledare/kommunikatör
Beskrivning:
Jag brinner för miljö, landsbygd och näringslivsfrågor. Kultur- och fritidsfrågor
är också en del av mina fokusområden.
• En trygg kommun. Fördröja vattnet i Helgeå med fler våtmarker, för att
minska risken för översvämning i staden. Se över Åhus utsatta läge vid havet.
Belysning även i de mindre orterna på landsbygden. Mer samarbete mellan
civilsamhälle, polis och kommun för att minska nyrekrytering till kriminella
gäng.
• En hållbar kommun. Bussarna i innerstaden och expressbussar fortsätta gå på
vår närproducerade och fossilfria biogas. Installera mer solceller. Värna vår
viktiga jordbruksmark. Nybyggnation helst ske med förtätning i staden,
basorter och tätorter.
• En frisk kommun. Anlägga fler cykelvägar både i staden och runt om i våra
basorter och tätorter. Cykelpumpstationer vid skolor runt om i kommunen.
Utveckla Härlövsängar för rekreation och friluftsliv. Fler bibliotek bli meröppna.
Att alla hittar sin framtidstro och livskvalitet i Kristianstad – sin väg framåt!
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Namn: Gunn Högberg
Ort: Everöd
Ålder: 57
Yrkestitel: Fastighetsmäklare/ keramiker/hästuppfödare
Beskrivning:
Jag är mycket angelägen om att vi måste ta hand om våra barn tidigt och
förhindra att barnen sedan hamnar i kriminalitet med droger, utöka med fler
tjänster i socialtjänsten, vi  måste prioritera med vidare utbildning för dem
samt anställa fler som specialutbildade. Det ska vara enklare för företag att
anställa även i småföretagen. Vill även att  livet på landet ska fungera väl och
att det inte byggs på fin åkermark, viktigt med närodlat och när producerat, ser
fram mot att gårdsförsäljningen kan utökas med att lokala öl och vin
producenter kan ha även det i sitt sortiment. Lantbruken är en mycket viktig
grundbult i vårt land.

Namn: Kenne Jönsson

Ort: Kristianstad

Ålder: 50

Yrkestitel: Företagssäljare

Beskrivning:

I grund och botten en borgerlig syn fast med en vänstermans empati och

känsla för rättvisa och medmänsklighet.

Vill få till en ökad förståelse för de olika aktörerna inom det privata och

offentliga samt att få till ett effektivare användande av skattemedel. Byggstopp

på bra jordbruksmark är ett måste oavsett hur en del kommuner protesterar.

Kvalitet i byggandet före kvantitet. Allt ovan vill jag ska ske genom bland annat

ökad transparens och större ansvarstagande av både tjänstemän och politiker.

För övrigt anser jag att vi skall stanna utanför NATO.

Namn: Nils Göran Jönsson

Ort: Venestad

Ålder: 68

Yrkestitel:

Beskrivning:
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Namn: Ingrid Karlsson
Ort: Nosaby
Ålder: 79
Yrkestitel:
Beskrivning:
Var 4:e väljare är 65 år eller äldre och jag är en av dem. Jag anser det viktigt att
också denna åldersgrupp är representerad där beslut tas och jag har ett
fortsatt starkt samhällsengagemang och drivkraft. Därför ställer jag upp som
kandidat i valet.
Jag vill använda min livserfarenhet, kunskaper och flera års erfarenhet från
politiskt arbete till att se till att också äldre personers perspektiv kommer med.
Det gäller främst inom samhällsplanering, trygghetsskapande åtgärder och
inom vård och omsorg.
Jag är en lyssnande person, är alltid påläst inför möten/beslut och är en
pådrivande politiker.
I yrkesverksam ålder arbetade jag som ekonom på företag men är nu
pensionär.

Namn: Göran Ljunggren

Ort: Rickarum

Ålder: 66

Yrkestitel: Bonde

Beskrivning:

Färre kontrollörer all Myndighets kontroll mot mindre o medelstora företag

skall vara kostnadsfri, Vi kan ju börja med Kristianstads kommun!
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Namn: Christina Nyström

Ort: Fjälkinge

Ålder: 48

Yrkestitel: Agronom

Beskrivning:

Mina hjärtefrågor är migration, integration samt företagande och agrara

näringar. Jag ser hur dessa frågor dessutom kan hänga samman och skapa

möjligheter såväl för integration som ökat företagande, såväl på landsbygden

som i tätorter.

Mitt politiska engagemang är långvarigt, jag blev medlem i CUF 1988 när jag

var 15 år. Har suttit i distriktsstyrelsen i Östergötlands CUF och i

förbundsstyrelsen för CS innan jag flyttade till Kristianstad 1997. Sedan 2019 är

jag kretsordförande i Kristianstad. Tidigare hade jag flera kommunala uppdrag,

men i samband med ett jobbyte för många år sedan tog jag en paus från det.

Jag och min mamma driver ett lantbruk strax utanför Kristianstad med drygt 65

ha växtodling, inackorderade hästar med mera. Yrkesmässigt arbetar jag med

fastighetsrätt.

Förutom jag själv består familjen av min man, vår 19-årige son och vår 11-åriga

dotter. Sonen har ett mycket aktivt engagemang i CUF vilket glädjer mig. Med

dottern delar jag ett aktivt hästintresse.
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Namn: Gertrud Nyström

Ort: Hammar/Kristianstad

Ålder: 74

Yrkestitel: f.d. kriminalvårdchef

Beskrivning:

Jag gillar att Centern står stadigt med bägge fötterna på jorden och har respekt

för allas rätt och lika värde. Vi ska vårda våra goda förutsättningar för ett

hållbart samhälle, oavsett det gäller människor, naturresurser, eller våra

grundläggande fri- och rättigheter. Respekt för den "lilla"  människan och

hennes vilja och förmåga att ta ansvar är oslagbar i kombination med

öppenhet och engagemang i vår omvärld. Jag är särskilt intresserad av sociala

frågor i vid bemärkelse, de agrara näringarna och migration.

Jag och min dotter driver ett lantbruk inklusive uppstallning av hästar. Mina

yrkesverksamma år inom bl.a. socialtjänsten, som planeringschef på

invandrarverket och kriminalvårdschef och numera uppdraget som

nämndeman har lärt mig mycket om både mänskliga tillkortakommanden och

vår förmåga att resa oss igen. Omtanke om vår jord i ett brett perspektiv,

respekt och omsorg om människan och människovärdet utifrån en liberal

grundsyn är vägledande för mig, i stort som i smått.

Namn: Jonatan Nyström

Ort: Fjälkinge

Ålder: 19

Yrkestitel: Studerande/värnpliktig

Beskrivning: Jag tänker vara en röst för de unga i kommunen. Våra unga måste

känna tillit och att där finns en plats för dem inom Kristianstad där de kan

komma in i det vuxna livet på ett bra sätt med goda förutsättningar. Här spelar

skolan och den lokala arbetsmarknaden en stor roll i att skapa en möjlighet för

alla de unga som lever här nu



Kandidatpresentationer Kristianstad

2022 Sidan 11 av 14

Namn: Andreas Nilsson

Ort: Kristianstad

Ålder: 49

Yrkestitel: Butikschef

Beskrivning:

Namn: Lennart Nilsson

Ort: Gärds Köpinge

Ålder: 54

Yrkestitel: Säljare

Beskrivning:

Mitt namn är Lennart Nilsson och jag är 54 år.

Vad vill jag med mitt politiska arbete? Jag vill verka för att landsbygden ska få

en ökad service i form av bl.a skola, vård och kollektivtrafik. Ett resultat av

pandemin är att fler vill bosätta sig utanför städer och större tätorter. Då måste

vi se till att servicen finns där. Vi måste även underlätta för företag att etablera

sig på landsbygden.

Andra saker som jag gärna jobbar med är den ideella föreningsverksamheten.

Oavsett om du samlar frimärke, är scout eller spelar handboll så måste vi se till

att dessa föreningar får det stöd de behöver för att ge så många som möjligt en

meningsfull fritid. Många människor gör ett ovärderligt arbete men de behöver

hjälp för att få ännu fler att engagera sig.

Självklart så måste allt präglas av en medvetenhet för miljön. Kristianstad

kommun har en underbar natur, vi måste hjälpas åt för att bevara den.

Namn: Bengt Persson

Ort: Åhus

Ålder: 35

Yrkestitel: Lantbrukare

Beskrivning:
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Namn: Lars Petersson

Ort: Åhus

Ålder: 78

Yrkestitel: Fd informationschef

Beskrivning:

Informationschef i 2 landsting/regioner

Riksdagsledamot 92

Pressekreterare i regeringskansliet 92-93

Förtroendevald i Kristianstads kommun. Ersättare i fullmäktige. Fd ordf i

Personalnämnden resp Renhållningsbolaget

Förtroendevald i svenska kyrkan. Ordf i fullmäktige. Ledamot i Kyrkorådet. Fd

ordf instiftsförbundet.

Styrelseledamot/ordf i Fogdaröd vård-omsorg-skola

Medlem i i ett 10-tal ideella föreningar

Namn: Henrik Sjöholm

Ort: Kristianstad (från juni)

Ålder: 51

Yrkestitel: Seniorkonsult

Beskrivning:

I sommar flyttar vi hem till Skåne efter 25 år i Stockholm! Jag har tidigare varit

talskrivare för Maud Olofsson, hållit i pennan för idéprogrammet 2001,

ansvarat för valstrategiarbetet i två val och lett Lena Eks kansli i Bryssel 2007.

Sedan jag lämnade den aktiva politiken har jag arbetat som konsult i eget

företag och nu som partner på en stor byrå. Jag har också varit chef för

Företagarnas politikenhet och är delägare i ett kapitalförvaltningsbolag med

hållbarhetsprofil.

Idag beskriver jag mig som "tråkliberal" och menar att politikens uppgift är att

få systemen att fungera. Politiken behöver fler rörmokare och färre visionära

arkitekter.

För Centerpartiet idag är utmaningen att återta en roll där vi kan förena liberal

ekonomisk politik och engagemang för företagande med ett starkt

engagemang för social rättvisa och en än tydligare politik för att hantera

klimathotet.
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Namn: Evert Valfridsson

Ort: Tollarp

Ålder: 72

Yrkestitel:

Beskrivning:

Namn: Östen Warnhag

Ort: Norra Strö

Ålder: 59

Yrkestitel: Elingenjör

Beskrivning:

Bor tillsammans med min fru i villa i Norra Strö. Tre vuxna uflugna barn.

Jobbar som projektingenjör på Alstom i Hässleholm.

Ordförande för Norra Strö Fiber ek.för.

Jag kör biogasbil sedan 2010 och har solceller installerat sedan 2017.

Jag brinner för att det ska vara möjligt att bo och verka i hela Kristianstad.

Grundläggande trygghet, kommunal service och infrastruktur för alla invånare i

hela kommunen.

Bättre integration och minskad segregation mellan olika delar av kommunen

och mellan alla människor, oavsett bakgrund. Fler nyanlända och invandrare

ska få upp ögonen för hela vår kommun.
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Namn: Elise Zetterstrand

Ort: Åhus

Ålder: 18

Yrkestitel: Studerande

Beskrivning:

🍀 Har ett stort intresse för miljö-och klimatfrågor som jag skulle vilja fortsätta

driva i en framgångs kommun som Kristanstad. Är just nu studerande

gymnasieelev och har en bra inblick i hur skolan organiseras och fungerar.

Andra frågor jag brinner för är jämställdhet och psykisk ohälsa bland ungdomar

och barn. Alla dessa frågor börjar i skolan där elever måste få en bra inblick i

sociala och ekologiska frågeställningar.

Bakgrund: Praoade i åttan på Riksdagen hos Kristina Yngwe och fick en inblick i

deras viktiga arbete. Det var väldigt lärorikt och inspirerande. Har sedan varit

aktiv i CUF och varit med att starta upp avdelningen CUF nordöstra Skåne.

På fritiden gillar jag att spela piano och sjunga i kör. Är även ute i naturen

mycket gärna vid havet!🍀


