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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 region och riksdag, 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. Gunilla Lindstedt
Kommunalråd
Gammeltorp

”Jag vill vara med och bygga ett samhälle där alla kan trivas och känna sig
trygga. Ett samhälle där människor får
plats utifrån sina egna behov och 		
förutsättningar. Ett samhälle
där man både vill bo och
verka, både som förening
och företagare. Vi ska
vara en kommun där
varje skattekrona skapar
värde.”
Intressen:
Familj, båt och skidor.

2. Peter Nyman
Projektledare. Lilla Ryssjön

”Jag vill verka för det goda samhället. Nykvarn ska fortsatt vara en trygg plats med
varierat boende nära skog och vatten, bra service samt väl utbyggd kommunikation
för pendling till arbete och fritidsaktiviteter.”
Intressen: Fiske, friluftsliv, allt med motorer och att snickra på huset.

3. Karin Wallin
fd Ekonom. Sundsvik

”Jag vill verka för ett samhälle med god social miljö, trygghet och utvecklings
möjligheter för ung och gammal. Rikt föreningsliv, kultur och en aktiv fritid. Även
landsbygden ska ha samhällsservice, infrastruktur och goda kommunikationer.”
Intressen: Hundträning, friluftsliv och resor med vår husbil.

4. Niklas Hedin

Egenföretagare. Berga Gård

”Flyttade till Nykvarn för två år sen och fascineras över vilken dynamisk kommun det
är. Driver företag där vi är specialister inom bygg, drift och underhåll av broar. Jag vill
bidra inom bygg & anläggning i vår kommun.”
Intressen: Min familj och två Springerspaniel ser till att vi rör på oss och tillbringar
gärna tid på sjön, bastubad året om, sitta på pass och skidåkning.

5. Åsa Sternrot
VD Basta. Åshöjden

”Nykvarn ska vara en plats där medborgarnas tankar och idéer kan bidra till kommunens utveckling. Jag har stort engagemang för socialpolitiska frågor med övertygelsen om alla människors lika värde och grundläggande behov av social trygghet,
vård, omsorg och utbildning.”
Intressen: Brinner för mitt arbete och fritiden spenderar jag gärna med min hund.

6. Jan Brolund
Pensionär. Nykvarn

”Jag jobbar för forsknings- och utvecklingsetableringar på ”Miljömotorcenter” på
Mörby. Fler villaområden. Ett levande centrum, gärna konkurrens med mer livsmedel
i centrum. Nykvarn är fantastiskt - fin natur, möjligheter för olika sporter, gärna ännu
fler i Furuborgområdet.”
Intressen: Sportintresserad, orientering och skidor när vi har snö på Alcrofältet.

7. Mervi Ulvbane
Scrum Master. Gammeltorp

”Jag är en stolt Nykvarnsbo som vill jobba för att vår fina kommun fortsätter att vara
en trygg och trivsam plats att bo och leva i för alla, både nu och i framtiden. För mig
är det mycket viktigt att vi tar hand om våra unga och gamla på bästa sätt.”
Intressen: Jag är intresserad av samhällsfrågor i stort, men brinner extra för frågor
som rör omställningen till ett hållbart samhälle.

8. Christopher Sjögren

Egenföretagare (bygg). Centrala Nykvarn

”Stolt över att bo och verka i Nykvarn! Det är självklart för mig att vilja påverka beslut
som tas för oss i Nykvarn. Tillsammans skapar vi den kommun vi bor i idag men också
imorgon. Vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun genom att värna en bra skola,
nära samhällsservice och ett gott företagsklimat.”
Intressen: Umgås med familj, träning och arbete som egenföretagare.
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9. Sofia Cedergren

Planchef/Exploateringschef. Gammeltorp
”Jag vill bidra med min kompetens inom arkitektur och samhällsbyggande, verka för
att goda bebyggelsemiljöer och livsmiljöer skapas för Nykvarnsbor och besökare!
Som förälder vill jag att det ska vara tryggt, fint och roligt att växa upp här. Jag vill att
Nykvarn utvecklas till en småstad med kvalitéer och att Nykvarns kommun är lätt att
verka och leva i!”

10. Per Salberg

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

11. Sanna Jensen Kangas
Skoladministratör. Brokvarn

”Jag vill värna och arbeta för ett fortsatt tryggt Nykvarn samt för trygghet och trivsel
för våra barn och äldre.”

12. Håkan Robertsson
Pensionär. Brokvarn

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

13. Emma Hellström

Gruppledare Socialtjänsten. Hökmossen
”Mitt självklara val att bli medborgare i Nykvarn är på grund av närheten till naturen,
trygg stadsmiljö och bra skola. Jag vill fortsätta förvalta Nykvarn och arbeta med att
kommunen ska få växa och ge alla medborgare trygghet och rätt förutsättningar. Ett
samhälle där alla är lika värda.”
Intressen: Träning, välbefinnande i skog och natur, umgås med familjen.

14. Bertil Svensson
Pensionär. Gammeltorp

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

15. Malin Westergren
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.”
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16. Anders Roos
Byggprojektchef. Ängsborg

”Jag vill att de lokala föreningarna skall ges möjlighet att utveckla sina verksamheter,
så att ungdomarna får en meningsfull fritid.”
Intressen: Träning i olika former samt fiske.

17. Linn Forssén

Förskollärare & Pedagogisk utvecklare. Sandtorp
”Jag brinner för kvalitetsarbete i förskolan och arbetar för att lärare och pedagoger
ska få förutsättningar att ge varje barn den utbildning de har rätt till. Jag vill även se
en skola för alla, där undervisning och utbildning anpassas utifrån individens behov
och förutsättningar.”

18. Mats Dahlensjö

Egenföretagare Elektriker. Gammeltorp
”Jag vill vara med och skapa mitt drömsamhälle. Ett samhälle där allt är genomtänkt
och planerat för att fungera optimalt, allt från vägar till byggnader.”

19. Alva Kasselskog

Studerande, samhällskunskap på Europaskolan
”Jag vill verka för en flexibel skola anpassad för alla personer oavsett olika förutsättningar eller behov. Mitt intresse är innebandy”

20. Leif Zetterberg
fd Utredare. Tallbacken

”Nykvarn, Taxinge och Sundsvik ska vara trivsamma och trygga områden att bo i.
Genom att bevara olika kulturmiljöer såsom Bruksgatan, Herrgården, Turingeån med
dammar och vattenfall, Taxinge slott med dess omgivningar och Sundsör bidrar det till
trivsel och samhörighet i kommunen.”
Intressen: Fritids- och kulturmiljö, säkerhets-trygghets- och krisberedskapsfrågor.

21. Fanny Sundgren

Studerande, Samhällskunskap, beteende, ledarskap. Gammeltorp
”Jag har valt att engagera mig politiskt för att representera oss unga i Nykvarn. För
att utveckla ett samhälle där alla målgrupper ska känna sig som hemma. Mitt intresse
är innebandy.”

22. Urban Söder
Pensionär. Gammeltorp

”Har ett stort intresse för bättre infrasturktur och bostäder för 55+ samt ungdomar.
Miljön är också en viktig fråga och att vi på bästa sätt bevarar våra grönområden.”
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23. Camilla Johansson
Gruppchef inom äldrevården. Taxinge

”Jag tycker det är viktigt med infrastrukturens utveckling även ute i Taxinge med
bland annat en trafikplats.”

24. Per Eklöf

fd krimininspektör. Källsvik
”Ett tryggt och säkert Nykvarn.”
Intressen: Friskvård genom hästnäringen.

25. Anna-Lena Berg
VD. Torsättra

”Jag vill öka kulturutbudet i kommunen och skapa möjlighet till meningsfull fritid för
alla. Vi ska ha en samhällsservice som är effektiv och pålitlig och som inger trygghet
och stolthet för kommuninnevånarna.”
Intressen: Jag brinner för ridsport och framför allt islandshästar.

26. Christer Nyström
Konsult. Turinge

”Jag vill att det satsas på mer idrottsanläggningar så barn och ungdomar får chansen
att utöva idrott som är en bra social start för deras framtid.”
Intressen: Allätare av idrott.

27. Lena Ramdani

Servicecenterchef. Bruksparken
”Jag är intresserad av kultur- och fritidsfrågor och vill arbeta för att fler möteslokaler
tillskapas, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik.”

28. Bengt Lindén
Pensionär. Nyborg

”Jag vill se en idrottsplats med hallar och utrymmen för de flesta sporter. Jag vill även
se ett byggande av seniorlägenheter samt äldreboende.”

29. Malin Lindstedt

Gruppchef Produktionsteknik. Gammeltorp
”Jag bor med man och tre barn i centrala Nykvarn. Frågor som ligger mig varmast om
hjärtat är förskola och skola. Vi har ett barn med funktionsnedsättning så mitt stora
fokus har kommit att bli främst frågor kopplade till inkludering och satsningar för
barn med särskilda svårigheter.”
Intressen: Träning, huspyssel och renovering och att vara med familj och vänner.
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30. Walter Pella

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

31. Tina Lind

Psykolog. Petersberg

”Jag vill medverka till välmående hos alla Nykvarnsbor och engageras särskilt av
frågor som rör barn, ungdomar och hållbarhet.”
Intressen: Några av mina intressen är yoga och olika typer av kreativa projekt.

32. Thomas Lindstedt
Teknisk chef. Gammeltorp

”Då vi har barn i förskolan, i skolan samt på högskolan så ligger utbildningsfrågor
varmt om hjärtat. Även intresserad för samhällsbyggnadsfrågor i stort och smått.”
Intressen: Pyssla på huset och umgås med familj och vänner.

33. Ylva Åström

Driftchef VA, Telge Nät. Björnnäs
”Vill engagera mig i och påverka frågor inom samhällsplanering, såsom VA, klimat,
miljö och hållbarhet.”
Intressen: Vår lilla gård, blommor, våra barn, familj nära och kära, inte att glömma
hunden Saga och skogspromenaderna!

34. Thorbjörn Wallin
fd Teknisk förvaltare. Sundsvik

”Jag vill vara delaktig i arbetet med att säkerställa att vårt framtida Nykvarn är en
bra plats för alla att bo och verka. Jag vill även arbeta för att den samhällservice som
finns görs mer tillgänglig för oss boende utanför tätorten.”

35. Carl-Eric Olsson
fd Teletekniker. Gammeltorp

”Omsorg om funktionshindrade i alla åldrar samt
boendeformer för alla i Nykvarn.”

36. Lars Karlsson

Entreprenör. Stensborg

”Vill jobba för ett ännu bättre näringslivsklimat i Nykvarn.”
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37. Mats Wallin
Platschef Bygg. Taxinge

”Infrastruktur gällande vägar, gång/cykelvägar och avfarter vid Taxinge så klart.”
Intressen: Snickra på huset

38. Björn Hasselrot

HR-specialist. Sandtorp

”Jag vill att Nykvarn ska vara den självklara kommunen att välja att leva i med något
som passar alla oavsett var i livet man befinner sig.”

39. Arne Källhus

fd Ingenjör. Gammeltorp

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

40. Jan Holmqvist

Projektledare/farfar/morfar. Nykvarn
”Har ägnat tid åt att få Nykvarns byggprojekt att bli kostnadseffektiva.”
Intressen: Trädgård, sommarstuga med fiske, samt naturligtvis barn & barnbarn.

41. Dan Fagerlund
Pensionär. Åsbyskogen

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

42. Runar Andersson
Företagsledare. Österkumla gård

”Jag vill ge ytterområdena i Nykvarn förutsättningar att utvecklas med god infrastruktur och bra boende.”

www.nykvarnspartiet.se
E-post: kontakt@nykvarnspartiet.se
Box 48 | 155 21 Nykvarn
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
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