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Ett Sverige i förändring

Inledningsvis vill jag kort nämna det faktum 
att världen just nu på grund av pandemin går 
igenom en av de största kriserna i modern 
tid. Coronapandemin har påverkat samhället. 
Enskilda individer och företag har tyvärr 
drabbats, det beklagar jag. Nu ser vi dock en 
ljusning och med tillgången till vaccin så är 
förhoppningen att Upplands Väsby och världen 
kan öppna upp fullt ut igen inom snar framtid.
 Centerpartiet och Väsbyalliansen har 
lyckats att balansera ekonomi och göra rätt 
prioriteringar för Upplands Väsby kommun 
och lyckats att leverera fortsatt service med 
hög kvalitet.
 En ny situation har tillkommit på natio-
nell nivå och Sverige kommer att genomgå 
ytterligare turbulent tid med att bilda en ny 
regering där vi ännu ej vet om det blir nyval. 
Oavsett kommer vi lokalt att hantera det på 
bästa sätt och fortsatt ha fokus för alla Väsby-
bor och företag.
 Jag vill rikta mitt innerliga tack till alla 
Centerpartiets förtroendevalda i Upplands 
Väsby som har tagit ett stort ansvar till-
sammans med övriga partier och medarbetare 
i kommunen som arbetat med att lösa kris-
lägen och att hitta nya arbetssätt. Jag riktar 
också mitt tack till övriga partier i Väsby-
alliansen för ett positivt samarbete och ut-
veckling av kommunen. 
 Våra gemensamma insatser har gjort 
att kommunen har kunnat fortsätta leverera

välfärdstjänster och service till kommun-
invånare och företag. Det som är kommunens 
kärnuppdrag.
 Vårens intensiva arbete ska snart knytas 
ihop för sommarledighet och nu med en an-
tagen budget som riktar sig till dig som bor 
och verkar i Väsby, med fokus välfärdens 
kärna, ett klimat & miljö bra Väsby som är 
tryggt och som möjliggör tillväxt. 
 Jag vill nämna att vi har högt tempo 
i arbetsmarknads- och näringslivsarbetet, 
vi kommer att jobba med fyra nya skarpa 
klimat och miljö uppdrag. Vi satsar på barn 
och unga äldre med allt från insatser i skolan 
för särbegåvade barn till ett Seniorernas hus. 
Vi vet att coronapandemin synliggjort våld 
i nära relation som Centerpartiet också lagt 
extra medel till i budget. Trygghetsarbetet 
fortsätter och vi kan se att alla de insatser 
som vi hitintills har genomfört i kommunen 
har givit resultat.
 Jag är övertygad om att hur vi agerar i 
livet, hur vi tar oss an svåra utmaningar, hur 
vi lyckas att samarbeta med andra, det är något 
som gör avtryck. Det vi sänder ut kommer 
tillbaka till oss i form av respons och om vi 
får förtroenden och uppfattas som trovärdiga. 
För många är värderingsfrågor det som avgör 
tillit. 
 Jag ser att det är just det förtroendet vi 
får av alla som tycker att Centerpartiet står 
för bra värderingar och insatser för samhället. 
Det är också något vi ser i de väljarbarometrar 
som genomförs sammantaget - Centerpartiet 
ökar. Jag är tacksam att allt arbete lyser igenom, 
vi står verkligen mitt i myllan starkt förank-
rade i att ge kraft åt varje människa att växa.

Ann-Christin L Frickner
Gruppledare och kommunalråd 
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Sommarhälsning från kretsordförande
Hej alla fina Centervänner. 
 Äntligen är sommaren här med fantas-
tiskt väder, sol och värme, som vi har längtat 
efter ännu en intensiv vår. 
 Det har varit mycket fokus på att minska 
smittspridningen i väntan på att vaccination-
erna ska dra igång på riktigt. Det är fantas-
tiskt att vi redan nu i Stockholms län kan 
erbjuda vaccin åt de som är födda 1986 och 
tidigare. Jag hoppas att du som väljer att vaccin-
era dig har fått möjlighet att boka tid.
 Inom styrelsen har vi påbörjat förbere-
delserna inför valarbetet för att vi till hösten 
ska ha en bra grund att stå på. Jag ser fram 
emot den kommande valkampanjen och 
hoppas att även ni känner att ni vill vara med 
och driva arbetet framåt tillsammans med 
oss. Är det så att du är intresserad av att engag-
era dig tveka inte att höra av dig antingen till 
mig eller Anki.
 I det första nyhetsbrevet efter att jag 
blev vald till kretsordförande lovade jag att 
jag skulle höra av mig till er alla för att fråga 

Budget med flerårsplan 2022-2024
växt. I budgeten gör vi flertalet sastningar; 
bland annat införs en ny tjänst till stöd för 
särbegåvade barns utbildning. Klimat- och 
miljöarbetet förstärks med fyra uppdrag, dels 
kommer det tas fram en klimatbudget och vi 
lyfter arbetet med Agenda 2030. Trygghets-
arbetet fortsätter med ett nytt trygghetscenter 
och en ny tjänst som kommer arbeta med 
social prevention och ANDT. År 2024 till-
skjuts 3 miljoner för fortsatta tillväxtinsatser 
och etableringsfrågor, och ytterligare 2 miljon-
er skjuts till samma år för att vägleda fler 
att nå egen försörjning. Det här är en grön 
budget med fokus på dig som lever, bor och 
verkar i Väsby. 

vilka frågor som engagerar er. Jag har inte 
glömt bort det, tiden har helt enkelt bara 
runnit iväg. Jag kommer dock att höra av mig 
som lovat.
 Avslutningsvis vill jag tacka igen för ert 
förtroende och önska er en riktigt skön sommar 
med mycket sol, bad och värme. Glöm inte 
att hålla i och hålla ut ett litet tag till. 
 Varma soliga hälsningar!

Melinda Khan
Kretsordförande 
 

Måndagen den 14e juni antogs Centerpartiets 
och Väsbyalliansens budget med flerårsplan.
En budget med fokus på välfärdens kärna, en 
uppväxling av klimat- och miljöarbetet, ett
Väsby som är tryggt och som möjliggör till-
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Hundbad och hundrastgårdar

Väsby i topprankning

Sedan mandatperiodens start har vi i Center-
partiet drivit frågan om fler hundrastgårdar i 
kommunen. Arbetet har inletts och det förväntas 
bli av redan i år. Under 2020 mötte vår grupp-
ledare Anki ett antal hundägare som efterfrågade 
hundbad, där både hund, matte och husse kan 
bada tillsammans. Detta blir nu av redan till 
sommaren.  

LOV inom dagverksamhet

I årets upplaga av Svenskt Näringslivs företags-
rankning, som släpps i september, kan vi redan 
nu avslöja att Upplands Väsby kommun toppar 
rankingen i Stockholms län inom upphandling. 

Vi ser även goda resultat av vårt näringslivs-
arbete i SKRs årliga jämförelse i hur nöjda före-

tagare är med kommunernas service och kvalitet 
i myndighetsutövningen. Bland större kommuner 
hamnar Väsby på en tredjeplats i år. 

Även i Småföretagarnas riksförbunds kartlägg-
ning av förutsättningarna för företagande klättrat 
Upplands Väsby kommun 70 placeringar, till 
plats 37 av 290. 

Under våren sänkte kommunen avgifter för både 
markupplåtelse och serveringstillstånd, för att 
möjliggöra för krögare att ha större uteserveringar 
och under längre tid. Även företagsavgiften har 
skjutits upp och krögare har dessutom fått möjlig-
het att kostnadsfritt erbjuda catering hemma hos 
privatpersoner.  

LOV
Det är glädjande att Centerpartiets förslag om 
att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, inom 
dagverksamhet antogs i våras på kommunfull-
mäktige. 2022 kommer man införa valfrihets-
system både för äldre och funktionsnedsatta i 
yrkesverksam ålder.

Tillsammans med Väsbyalliansen lyfter vi om-
sorgen och individuella behov och värnar om 
valfriheten. 
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Vardagshjältar!

Guldklövern tilldelades Mivida kvinnojour
Den 11e maj tilldelade vår kretsordförande  
Melinda och gruppledare Ann-Christin Guldklövern 
till Mivida kvinnojour, en utmärkelse som till-
delas personer, organisationer eller företag som 
gör extraordinära insatser. 

Centerpartiet tilldelade Mivida priset för deras 
gedigna arbete och insatser att alltid ha en öppen 
dörr för de som utsätts för våld i nära relation 
och deras anhöriga. Mivida bistår med livsviktiga 
insatser för våldsutsatta oavsett vem det drabbar. 
Våld i nära relation är ett oacceptabelt samhälls-
problem som sker i alla samhällsklasser.

För oss är Mivida en livsviktig samhällsaktör. I 
samarbete med andra samhällsviktiga instanser 
som polis, socialtjänst och brottsofferjour bidrar

dem till att hjälpa individer bort från att utsättas 
för relationsvåld. Mivida arbetar också aktivt för 
att värna barnens rätt att inte behöva umgås med 
förövare och att domstolar tar sitt ansvar.

I juni uppmärksammde vi projektledaren Annika 
Nordgren och Etableringslyftet, som hjälper ny-
anlända till egen försörjning och utbildning.
 Har du en förebild som hjälper andra i 
vardgen i Väsby som du vill tipsa oss om? 
 En klasskompis som ställer upp, en granne 
som finns där eller en företagare som gör det där 
lilla extra som du tycker förtjänar att uppmärk-
sammas?
 Hör av dig till oss med ditt tips och 
motivering genom att skicka ett mejl till 
vasbycentern@gmail.com 

I fjol startade vi vårt nya koncept Vardagshjälte, 
ett sätt att uppmärksamma personer, företag/are 
eller organisationer som gör Väsby till en bättre 
plats. 
 Under 2021 har vi bland annat uppmärk-
sammat Mats Eriksson som driver Sättra Gård, 
för att han tillsammans med sina kollegor sett till 
våra vägar varit säkra och körbara under vinter-
halvåret. 
 En annan person vart Osama Allam som 
driver frisörsalongen Hair Beauty, som erbjuder 
gratis klippningar till socialt utsatta och hemlösa. 



Häng med i vårt arbete!
Följ oss på Instagram och Facebook!

Den 14e juni antogs Centerpar-
tiets och Väsbyalliansens budget 
med flerårsplans på kommunfull-
mäktige.

Gå in och följ oss för fler 
uppdateringar!
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Är din vän en framtida centerpartist?
Känner du någon som skulle passa bra som med-
lem i Centerpartiet? Någon med liberala tankar 
och som står upp för allas lika värde? Någon som 
kämpar för medmänsklighet, jämställdhet och en 
grön omställning?
 En centerpartist helt enkelt även ifall de 
kanske inte vet det själv än!
 Ställ frågan; Vill du bli medlem? Ring, 
smsa, skicka på messenger eller mail, det viktiga 
är att de får frågan.
 Vill du hellre skicka ett vykort?
Vykort att ladda ned hittar du på Connect 
under medlemsvärvning.

Kontoret önskar alla en trevlig sommar!
Våren har varit intensiv och vårt gemensamma 
arbete har gett resultat både lokalt och nationellt. 
Centerpartiet har gått från 8,6% till 9,5% i SCBs 
senaste partisympatiundersökning, även i Kantar 
Sifos Väljarbarometer har vi stigit från januari 
månads 8,1% till juni månads 9,9%.  
 Det är med ett leende över vårens presta-
tioner vi nu tar sommarledigt och öppnar konto-
ret igen 16e augusti.  

Anki och Hanna 



Jitterbuggare
Jitterbugg är inte bara en dans, utan även en
klassisk mördegskaka med marängfyllning 

Ingredienser

Mördeg 
4,5 dl vetemjöl 
1 dl strösocker
200 g smör
1 äggula
 
Fyllning
1-2 äggvitor
1 dl strösocker 

Gör så här
 
1. Arbeta samman mjöl, socker, 
smör och äggula till en deg. Lägg in 
degen i kylen ca 30 minuter. 

2. Vispa vitorna till hårt skum och 
tillsätt sockret under fortsatt visp-
ning. 
 
3. Dela mördegen i två delar och 
kavla ut varje del till drygt 0,5 cm 
tjock rektangel, 16x30 cm. 

4. Bred på hälften av fyllningen på 
vardera och rulla ihop dem som två 
rulltårtor.

5. Lägg dem på en skärbräda och 
ställ kallt en stund. Skär i ca 1 cm 
tjocka skivor.

6. Lägg kakorna på bakpappers-
klädd plåt. Grädda i 175 grader, 
12-15 minuter.
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