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En politik för Nykvarn
– i tiden, för framtiden!

Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till 
övervägande delen handlar om att på ett 
praktiskt sätt lösa konkreta frågor som är 
viktiga för dig som bor och verkar i Nykvarn. 

Det gör att vi är ett parti för alla. Oberoende 
av vilket parti du röstar på till landstinget och 
riksdagen, så ska du alltid känna dig välkom-
men att lägga din röst på Nykvarnspartiet vid 
höstens kommunalval i Nykvarn.

I denna broschyr presenterar vi oss, vi som 
är Nykvarnspartiets fullmäktigekandidater. 
Bland oss finner du människor i alla åldrar, 
med olika bakgrunder och intressen och med 
olika  yrkeserfarenheter.

Tillsammans utgör vi ett nätverk som täcker 
hela vårt samhälle. Det är bland annat genom 
detta nätverk som vi vill och kan fånga upp 
dina och övriga Nykvarnsbors utvecklings-
önskemål och förslag. Det vill vi göra i de 
dagliga mötena oss människor emellan. 

Du ska alltid veta att vi finns!

1. Bob Wållberg 
50 år. Kommunalråd

”Nykvarn andas framtidstro – vår vikti-
gaste uppgift är att säkra leveransen till 
Nykvarnsborna, där vi är satt att säker-
ställa mesta möjliga leverans och kvalitet 
för skattepengen.
En ekonomi i balans är i det den viktigas
te parametern för ett livskraftigt Nykvarn 
och den viktigaste kraften i den mindre 
kommunens framtida tillväxt. Kulturen 
är annars min hjärtefråga – utan sprud-
lande kultur så har vi inget sprudlande 
samhälle.””



VAL 2014

2. Karin Wallin 
59 år. Ekonom 

”Jag vill medverka till att Nykvarn blir den attraktivaste kommu-
nen i StorStockholm. Bra miljö, bra bostäder, bra social miljö för 
ung och gammal både på landet och i centrala Nykvarn.”

3. Jan Brolund 
66 år. Ingenjör

”Jag vill ge fordonsindustrin i regionen de bästa förutsätt ningar 
att utvecklas, med hjälp av en etablering av ett Miljömotor-
center på Almnäs.”

4. Maria Cannervall
51 år. Samhällsvägledare

”Jag vill arbeta för ett ännu större utbud  av bra fritids
sysselsättning och olika bostadsformer, en större miljö
medvetenhet  och utveckling i kommunen.”

5. Peter Nyman 
46 år. Enhetschef

”Nykvarn ska erbjuda en trygg och naturnära boende miljö för 
alla åldrar.”

6. Åsa Ågren 
39 år. Lärare

”Jag vill värna om barns och föräldrars rättigheter och 
skyldigheter, främst inom skolväsendet , men även i andra 
kommunala verksamheter.”

7. Thomas Lindstedt
34 år. Teknisk säljare

” Jag vill bidra till att barn och ungdomar fortsätter att må bra 
och trivas i Nykvarn!”

8. Malin Westergren 
39 år. Idrottspedagog

” Jag vill medverka till Nykvarnsbornas bästa, ung som gammal. 
Att barn och ungdomar har tillgång till en aktiv och trygg vardag 
med idrott, natur och rekreation ligger mig varmt om hjärtat.”
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9. Jan Linderhielm 
69 år. Pensionär

”Jag vill skapa bättre möjligheter för äldre att bo kvar i 
Nykvarn.”

10. Mikael Fimmerstad 
31 år. Entreprenör

”Jag vill jobba för ett bra företagsklimat i kommunen.”

11. Thomas Wiberg 
35 år. Lösningsarkitekt IT Service Management

” Jag vill verka för ökad trygghet och trivsel i skolan.”

12. Sebastian Lotten 
23 år. Snickare

”Jag vill att vi satsar på bostäder, och då även för oss unga!”

13. Bengt Lindén 
69 år. Pensionär 

”Jag vill se en idrottsplats med hallar och utrymmen för de flesta 
sporter. Jag vill även se ett utökat byggande av lägenheter, b o
stadsrätter, hyresrätt samt senior/äldreboende.”

14. Anders Roos 
55 år. Byggplatschef

”Jag vill bygga fler bostäder, i olika upplåtelseformer.”

15. Leif Zetterberg 
62 år. Utredare

”Jag vill vara med och skapa ett trivsamt Nykvarn med bra 
skolor och ett modernt centrum med fler bostäder och affärer. 
Desstuom behövs fler anläggningar för idrott och föreningslivet i 
Nykvarn.”
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16. Thorbjörn Wallin 
57 år. Teknisk förvaltningschef 

”Jag vill vara med och forma det framtida Nykvarn. Nykvarn ska 
vara en bra plats för alla att bo och leva i.”

17. Bertil Svensson 
71 år. Pensionär

”Nykvarn ska vara en av de bästa kommunerna att bo i för sen-
iorer.”

18. Mats Dahlensjö 
38 år. Elektriker

”Jag vill vara med och skapa mitt drömsamhälle.”

19. Per Salberg 
48 år. Projektcoordinator och egenföretagare

”Ny inom politiken och jobbar med Villaägarfrågor.”

20. Walter Pella
44 år. Egenföretagare

”Min önskan är att kunna förmedla betydelsen av var och ens 
röst i ett samhälle som Nykvarn. Jag tycker att det är viktigt att 
de som brinner för Nykvarns bästa också är de som får förtroen-
det att arbeta med det.”

21. Runar Andersson 
69 år. Pensionär

”Jag vill arbeta med samhällsbyggande och utbildning som 
gagnar näringslivet.”

22. Håkan Robertsson 
62 år. Glasmästare

”Jag vill fortsätta utvecklingen av vår nya idrottsplats och fören-
ingslivet i stort i Nykvarn.”



23. Monika Westergren
70 år. Pensionär 

”Jag vill vara med och skapa en meningsfull fritid för våra barn 
och ungdomar.”

24. Jan Holmqvist 
65 år. Projektledare

”Min vision är att våra seniorer ska kunna åldras i en säker och 
vänlig miljö.”

25. Arne Källhus 
74 år. Pensionerad ingenjör

” Jag vill jobba vidare inom Nykvarnspartiet för Nykvarns bästa.”

26. Lars Klintberg 
70 år. Pensionär

”Bostäder för gamla och unga  till humana kostnader.”

27. Lars Karlsson 
58 år. Entreprenör

”Vill jobba för ett ännu bättre näringslivsklimat i Nykvarn.”

28. Urban Söder 
67 år. Ventilationkonsult

”Stort intresse för bostäder, miljö och infrastruktur.”

29. Jan-Erik ”Gylle” Sandberg 
57 år, Verkstadssamordnare

”Jag attraheras av vår nya centrumbildning och skulle vilja se att 
turtätheten på tågen på Svealandsbanan blir bättre.”
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30. Lars-Olof Ahrnéll 
62 år. Egenföretagare 

”Jag vill värna för en mindre skräpig kommun och våra hundar 
behöver en egen badplats.”

31. Eino Long 
71 år. Bygglärare

”Jag vill  jobba med ungdomsfrågor.”

32. Dan Fagerlund 
67 år. Pensionär

”Jag kommer att fortsätta verka för en kvalificerad yrkeshögsko-
la i Nykvarn, samt att fler engagerar sig i politiken – gammal 
som ung.”

33. Carl-Eric Olsson 
71 år. Pensionerad teletekniker

”Omsorg om funktionshindrade  alla åldrar  samt fler hyresrät-
ter i Nykvarn.”

34. Kenth Johansson 
61 år, Säkerhetssamordnare

”Jag vill fortsätta jobba för att bibehålla Nykvarns typiska karak-
tär och säkerställa att ungdomar som hamnat lite snett får ett 
bra stöd och möjlighet till insteg på arbetsmarknaden.”
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