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Hej!
Jag heter Bob Wållberg, är kommunalråd i Nykvarns kommun och representerar det lokala kommunal-
politiska partiet Nykvarnspartiet.
   Jag vill börja med att säga att jag är glad för att just du valt att bosätta dig i Nykvarns kommun och 
jag hoppas att du skall trivas och att du känner dig varmt välkommen som invånare i vår kommun, där 
vi “kommer varandra lite närmare”.

Vi i Nykvarnspartiet är stolta över att få ha haft förtroendet och ansvaret att leda denna kommun un-
der de senaste fyra mandatperioderna. Under dessa år har kommunen, trots tidigare finanskriser och 
lågkonjunkturer, haft en fantastisk utveckling vilket resulterat i att kommunen i flera rankningar och 
rapporter presenteras som en mycket välmående och välskött kommun där många väljer att bosätta 
sig och etablera företag. Vi vill fortsätta i denna riktning!
   Vår devis är att “Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar”. Det betyder att när vi som 
parti går till beslut, är det alltid utifrån perspektivet “Det bästa för Nykvarn och dess invånare”.

Vilka är då ”vi”...?
Nykvarnspartiet har många engagerade medlemmar i olika åldrar, vilket vi är oerhört glada för! Det 
som gläder oss allra mest, och som är ganska unikt, är att vi har en så god spridning över alla 
 åldrar med personer som vill vara med att påverka och som redan idag sitter representerade 
         i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige.
     Så är vår valsedel utformad även till detta val.

        Vi är helt övertygade om att vi genom att ha en stor åldersspridning i politiken 
        skapar vitalitet och styrka, vilket leder till kreativa idéer och tankar, till nytta för alla 
        oss Nykvarnsbor.

           Vi har visat att vi vill och kan ta ansvar för Nykvarns kommun! Vi vill fortsätta 
         ta ansvar för kommunens utveckling i framtiden! 
       Vi tror på en god framtid för Nykvarn!

     Vi kan lova dig att våra beslut alltid kommer att utgå från vad som är bäst för dig som 
    Nykvarnsbo och för Nykvarn - vår gemensamma kommun.

      Vi hoppas att vi får ditt förtroende att fortsätta leda Nykvarn de kommande åren, 
            genom att du röstar på Nykvarnspartiet i valet till kommunfullmäktige 
    den 9 september!

Med vänliga hälsningar
Bob Wållberg
Kommunalråd
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