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Praktiska lösningar är bättre
än ideologiska låsningar
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 välkommen 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 utvecklingsönskemål och förslag. Det vill vi göra i de
dagliga mötena oss människor emellan.
Du kan alltid komma oss närmare via våra
kontaktvägar - du hittar dem på baksidan av
den här broschyren.
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1. Bob Wållberg
54 år. Kommunalråd
Gammeltorp

“En stabil ekonomi är viktig för att
säkra den fortsatta utvecklingen i vår
välmående och fina kommun. Kulturen
har alltid varit min hjärtefråga och
under mandatperioden kommer jag att
fortsätta arbeta för en fördjupning och
breddning av kultur- och fritidsaktiviteter
i Nykvarn.”

2. Karin Wallin

63 år. Ekonom. Sundsvik

“Mitt mål är att Nykvarn ska fortsätta utvecklas och vara en attraktiv kommun för
dem som vill leva i det lilla samhällets lugn med närhet till naturen samtidigt som
man har nära och bra kommunikationer till storstaden. Vi ska utveckla landsbygden
varsamt och kunna erbjuda bra bostäder, barn och äldreomsorg samt goda kommunikationer.”

3. Thomas Wiberg

39 år. IT-Managementkonsult. Brokvarn
”Jag vill verka för fortsatt trygghet och trivsel i skolan.
Golf och promenader är några av mina intressen.”

4. Gunilla Lindstedt

40 år. Resultatenhetschef Socialtjänst. Gammeltorp

”Jag vill att alla nykvarnsbor ska få leva ett värdigt liv oavsett varje individs olika
förutsättningar.”

5. Jan Brolund

70 år. Pensionär. Rosenbergs Gård

“Jag vill ge fordonsindustrin i regionen de bästa förutsättningar att utvecklas, med
hjälp av en etablering av ett forskning och utvecklingscentrum på Mörby/Almnäs. Jag
gillar sport, springer orientering och åker skidor.”

6. Sofia Cedergren

34 år. Stadsplanerare/planarkitekt. Gammeltorp

”Jag vill bidra med min kompetens inom arkitektur och samhällsbyggandets alla
delar, för att på bästa sätt gagna Nykvarnsborna! Jag vill bl.a. verka för goda
bebyggelsemiljöer, parker och torg för olika aktiviteter. Som förälder till tre barn
engagerar förskola och skola, med dess fysiska miljöer, mig stort!”

7. Peter Nyman

50 år. Kvalitetschef. Lilla Ryssjön
” Nykvarn ska erbjuda ett bra boende i en trygg
miljö med närhet till skog och vatten. Jag gillar
fiske, bilar och att snickra på huset.”

8. Mervi Ulfbane

53 år. Interaktionsdesigner. Gammeltorp

”Jag vill jobba för att Nykvarn fortsätter att vara en fin kommun att bo och leva
i för alla, både nu och i framtiden. För mig är det extra viktigt att vi tar hand om
våra unga och gamla på bästa sätt. Jag är intresserad av samhällsfrågor & hållbar
trädgårdsodling.”
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9. Bertil Svensson

75 år. Pensionär. Gammeltorp

”Nykvarn skall vara en av de bästa kommunerna att bo i för seniorer.”

10. Malin Westergren

43 år. Idrottspedagog. Ängsborg

”Nykvarnsbornas bästa, det vill jag bidra till. Nykvarn ska fortsätta vara en trygg och
trivsam kommun att bo i. Att barn- och äldreomsorgen är av hög kvalitet samt ett
brett och nära utbud av fritidsaktiviteter för alla åldrar vill jag arbeta för.”

11. Rasmus Hillstedt

19 år. Automationsingenjör. Gammeltorp

”Jag vill att vi satsar på bostäder som ger oss yngre möjligheten att bo kvar
i Nykvarn.“

12. Therese Kristiansson
38 år. Egenföretagare. Vidbynäs

”Jag vill medverka till att Nykvarn fortsätter att utvecklas och vara en attraktiv
kommun att både verka, bo och leva i.”

13. Leif Zetterberg

66 år. Utredare. Tallbacken

”Förbättra förutsättningarna för alla som reser med tåg och buss genom att bygga ett
stationshus med ett resande centrum, fler pendlarparkeringar och ökad turtäthet.”

14. Sanna Jensen Kangas
55 år. Skoladministratör. Brokvarn

”Jag vill värna och arbeta för ökad trygghet och trivsel i barnomsorg och skola.”

15. Bengt Lindén

73 år. Pensionär. Nyborg

”Jag vill se en idrottsplats med hallar och utrymmen för de flesta sporter. Jag vill även
se ett utökat byggande av lägenheter, bostadsrätter, hyresrätt samt senior/äldreboende.”
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16. Thorbjörn Wallin

61 år. Teknisk förvaltare. Sundsvik

”Jag vill vara delaktig i arbetet med att säkerställa att vårt gemensamma framtida Nykvarn är en bra plats för alla att bo och verka. Jag vill även arbeta för att den
samhällsservice som finns görs tillgänglig även utanför tätorten. Mitt största fritids
intresse handlar om träning i olika former med vår hund.”

17. Urban Söder

71 år. Pensionär. Gammeltorp

”Har ett stort intresse för bättre infrastruktur och bostäder för 55+ samt ungdomar.
Miljön skall man värna om för all framtid. Viktigt att göra rätt!”

18. Per Salberg

52 år. Projektledare. Gammeltorp

”Jag vill arbeta för en förnuftig politik i Nykvarn och stärka ekonomin samt organisationen. Intressen är förutom politik och villaägarfrågor även företagarfrågor och
idrott, speciellt innebandy. Har även ett stort intresse för bil och trafiksystem.”

19. Anders Roos

59 år. Byggplatschef. Stensborg

”Jag vill bygga fler bostäder i olika upplåtelseformer.”

20. Malin Jensen

31 år. Team Manager. Stensborg

”För mig är det viktigt att våra barn får en trygg och energifull start. Jag vill vara
med och bidra till Nykvarns barnomsorg.”
”

21. Thomas Lindstedt

38 år. Projektledare. Gammeltorp

”Mina största intressen är utbildningsfrågor och samhällsbyggnadsfrågor. Vill att vi
ska försöka bibehålla ”by-känslan” men samtidigt lyfta samhällsservicen till en något
högre nivå än vad det är i dagsläget.”

22. Jonas Kristiansson

40 år. Egenföretagare. Vidbynäs

”Jag vill arbeta för ett gott företagsklimat och en kommun där barn och ungdomar
känner sig trygga, stimulerade och kan utvecklas.”
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23. Per Eklöf

68 år. Pensionär. Källsvik

”Ett tryggt och säkert Nykvarn. Mitt intresse är friskvård genom hästnäringen.”

24. Jan Linderhielm
73 år. Pensionär. Furuborg

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

25. Monika Westergren
74 år. Pensionär. Bruksparken

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

26. Jan Holmqvist

68 år. Pensionär. Åsbyskogen

”Jag vill arbeta för bra dagis, skola & att seniorer ska kunna åldras i en säker och
vänlig miljö.”

27. Mart Pella

48 år. Egenföretagare. Rimsjöhöjden

“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 förtroendet att arbeta med det.”

28. Håkan Robertsson
66 år. Pensionär. Brokvarn

“Jag vill fortsätta utvecklingen av vår nya idrottsplats, föreningslivet samt kultur och
fritid i Nykvarn.”

29. Mats Dahlensjö

42 år. Egenföretagare. Gammeltorp
”Jag vill vara med och skapa mitt drömsamhälle.”
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30. Mikael Fimmerstad
35 år. Entreprenör. Taxinge

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

31. Carl-Eric Olsson

75 år. Pensionerad teletekniker. Sätra gård

”Omsorg om funktionshindrade i alla åldrar samt fler hyresrätter i Nykvarn.”

32. Nils Eidenberg

35 år. Entreprenör. Taxinge

”För mig är det viktigt med ett bra företagsklimat i Nykvarn.”

33. Lars Karlsson

62 år. Entreprenör. Stensborg

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

34. Fredrik Johansson

35 år. Entreprenör. Stenvreten

”Jag vill vara med och skapa ett bra företagsklimat i Nykvarn.”

35. Mats Wallin

59 år. Platschef. Taxinge

”Infrastruktur gällande vägar, gång/cykelvägar
och avfarter vid Taxinge så klart.”

36. Arne Källhus

78 år. Pensionerad ingenjör. Gammeltorp

”Jag vill jobba vidare inom Nykvarnspartiet för Nykvarns bästa.”
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37. Jan-Erik ”Gylle” Sandberg

61 år. Verkstadssamordnare. Stenvreten

” Jag attraheras av vår nya centrumbildning och skulle vilja se att turtätheten på
tågen på Svealandsbanan blir bättre.”

38. Dan Fagerlund

71 år. Pensionär. Åsbyskogen

”Utbildningsfrågor speciellt men samhällsfrågor i stort. Idrott, skriva och läsa fyller
jag min fritid med.”

39. Eino Long

75 år. Pensionerad bygglärare. Stenvreten

”Jag vill jobba med ungdomsfrågor. Aktiv i Nykvarns bågskytteklubb.”

40. Runar Andersson

73 år. Pensionär. Österkumla

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

www.nykvarnspartiet.se
E-post: nykvarnspartiet@hotmail.com
Box 48 | 155 21 Nykvarn
Följ oss gärna på facebook
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