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Inledning
från nomineringskommittén

Nu går vi iN i en 
av mandatperi-
odens allra vik-
tigaste uppgif-
ter. Vi ska som 
medlemmar i 
östgötadistrik-
tet bestämma 
hur våra val-
sedlar ska se ut 

i de tre valen 2010. Ett av flera viktiga inslag i den processen är 
det provval som vi nu inbjuder dig att delta i. Vi hoppas verkligen 
att du vill vara med. Vi vill till och med vädja enträget till dig att 
hjälpa oss med ett av de underlag som lägger grunden till ett bra 
valresultat 2010.

Provvalet är ett av flera inslag i nomineringsarbetet. Ett 
mycket viktigt sådant. Inte minst om vi - som vi hoppas - får ett 
högt deltagande. Utöver signalerna från provvalet ska vi också se 
till att få en jämn könsfördelning, en bra geografisk spridning 
och personer i alla åldrar på våra valsedlar. Naturligtvis söker vi 
personer med gott förtroende hos många. Allt för att attrahera 
östgötarna i de tre valen.

vårt uppdrag gäller riksdags- och landstingsvalen. Provvalsedlarna 
som avser kommunvalen överlämnar vi till respektive lokalavdel-
ning.  

    I vår kommitté vill vi vara lyssnande och ha ett öppet ar-
betssätt med full insyn för våra medlemmar. Du får mycket gärna 
höra av dig med frågor eller synpunkter. Du finner namn och 
telefonnummer på nästa sida. Ännu en gång; deltag i provvalet! 
Därmed är du med att lägga grunden till ett bra valresultat 2010!

NomiNeriNgskommittéN

Nu behöver vi din hjälp!
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Så går valet till!

Nu behöver vi din hjälp!

16 Kandidatmingel 17 oktober

Öppnande och räkning

3 Kontakta nomineringskommittén

Så går valet till!
Sätt kryss i rutan framför namnet på högst 
tio kandidater som du vill se på respektive 
valsedel.
Sätt ring runt krysset för den person du vill 
se som förstanamn på valsedeln.
Lägg rätt valsedlar i respektive innerkuvert 
och förslut detta. Se färgmarkeringarna. 
Lägg innerkuverten i ytterkuvertet, förslut 
och posta detta.
Fredag 23 oktober är sista dagen för att svara 
på provvalet.
Lokalavdelningar som deltar i provvalet 
för sitt kommunval är Linköping, Norr-
köping, Kinda, Valdemarsvik, Boxholm, 
Ydre, Vadstena.
Lokalavdelningar som genomför provval vid 
annat tillfälle är Söderköping,  Åtvidaberg, 
Mjölby, Ödeshög, Motala, Finspång.

16 Nomineringsstämmor i vår

4 Kandidatkatalog

Välkommen till öppnande och räkning!
Öppnade av provvalskuverten och räknande av resultatet sker under närvaro av våra revisorer. 
Alla medlemmar hälsas också välkomna!
tid: Tisdag 3 november från kl 17.00 (räkna med att kvällen kan bli sen...)
plats: Distriktskansliet, Westmansgatan 25 B, Linköping

Nominerings-
kommittén

sven Brus, ordf, Norrköping, tfn 011167650 eller 
0703941478
martina axene, Motala, tfn 014150778 eller 0705
419801
iréne langvik, Mjölby, tfn 014242034 eller 070
3779648
Jan Nordlöf, Åtvidaberg, tfn 012013961 eller 070
5514711
lisbeth Forsberg, Linköping, tfn 013101967 eller 
0732031998
Niclas Clarén, Norrköping, tfn 011189392 eller 
0705662655
dag elfström, KDU, tfn 0736325170
liselotte Fager, sekreterare, tfn 013101620 eller 
0703183383
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l r

Jag blev politiskt aktiv inom Kristdemokraterna för sju år sedan, med sociala 
frågor och bildningsfrågor i kommunen. Jag har dessutom varit aktiv inom 
patientnämnden i landstinget. Inför nästa mandat period skulle jag vilja arbeta 
för de ”svaga”, så att alla får plats i vårt samhälle, även de med sociala och 
fysiska hinder. Jag vill även arbeta för att tillgängligheten inom sjukvården 
ökar, oavsett var man bor.

Jessica antebrink, 38 år, behandlingsassistent, Motala l r

Kandidater
från A till Ö

Landstingsvalet Riksdagsvalet

Jag är tacksam för de år som jag på grund ert förtroende fått arbeta i Riks-
dagen. Jag har lärt mig att handskas med de svåra politiska frågorna utan att 
tappa siktet på partiets grundläggande värden. Nu är jag beredd att återigen 
med nytt engagemang förvalta vunna erfarenheter och arbeta vidare med den 
politik som vi vill ska får ännu mera genomslag i samhället. Vår värdegrund 
ska ligga fast när partiets politik förnyas. Det är den som ger partiet framgång.

Yvonne andersson, 58 år, riksdagsledamot, Linköping r

Jag arbetar som mentor och lärare på friskolan Prolympia vid Drags, LiU:s 
gamla lokaler. Är inflyttad från Örebro där jag bl.a. var engagerad i KDU. 
Jag började min politiska karriär i och med att jag engagerade mig i en lokal 
förening i Torshälla (Eskilstuna), som verkade för en kommundelning av 
Eskilstuna kommun. 

marcus ahltun, 28 år, lärare, Norrköping r

Jag är skolledare på Plusgymnasiet i Norrköping och arbetar med att ge stöd 
och studievägledning till ungdomar. Frihet att välja skola och barn och ung-
domars framtid är några av mina hjärtefrågor. Ersättare i kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen.

ingo alander, 45 år, skolledare, Finspång l r

Tidigare arbetat i bland annat vården. Vill verka för en lättillgänglig vård 
för alla.

doris andersson, 64 år, kanslist, Österbymo l
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Jag har erfarenheter från fem mandatperioder som kommunalråd, riksdags-
ledamot och en rad olika uppdrag både på riksplanet och lokalt. Med den 
bakgrunden vill jag under nästa period arbeta i östgötalandstinget för att ge 
östgötarna en god vård, bra kommunikationer och tillgång till värdefulla 
kulturupplevelser.

sven Brus, 68 år, Norrköping l

Jag sitter idag i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden. Mina politiska 
frågor handlar i första hand om miljö, natur och trafik. Säkra gång- och 
cykelvägar för våra barn. Energieffektivisering är mycket viktigt. Jag är också 
ordförande i partiets lokalavdelning i Norrköping.

Niclas Clarén, 46 år, fastighetschef, Norrköping r

Jag har varit politiskt engagerad i 7 år, främst i frågor som rör hur vi som 
individer ska kunna utvecklas utifrån våra egna möjligheter. Jag vill vara 
lyssnande med ett helhetsperspektiv. Det har jag fått utlopp för som ordf i 
välfärdsberedning, i plan- och miljönämd och i kommunstyrelse. Nästa man-
datperiod vill jag verka för att vår region blir ledande inom hälsofrämjande 
arbete, och därigenom verka för ett hållbart samhälle för alla.

martina axene, 33 år, undersköterska, Motala l r

Jag är läkare och Professor i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap vid Lin-
köpings Universitet och FoU samordnare inom västra sjukvårdsdistriktet i 
Östergötlands Läns Landsting. Jag har flera nationella uppdrag för Folkhäl-
soinstitutet och Socialstyrelsen bl. a. som ordförande i en expertgrupp som 
tar fram riktlinjer för alkoholpreventiva insatser. 

preben Bendtsen, 52 år, Läkare, professor, Linköping l

Jag kommer ursprungligen från Vadstena. Började efter studenten studera bl.a. 
teologi och mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet. Nu har jag flyttat 
hem till Vadstena igen och börjar nästa höst läsa statsvetenskap vid Linköpings 
universitet. Jag är ganska ny inom KD, men har varit styrelseledamot i KDU 
Lund. Familj, utbildning, kultur och mänskliga rättigheter är bl.a. frågor 
som jag är engagerad i.

linus dagbäck printz, 20 år, studerande, Vadstena l r
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l rKandidater
från A till Ö

Landstingsvalet Riksdagsvalet

Jag känner engagemang för de värderingar och sakfrågor som Kristdemo-
kraterna står för. Utifrån detta vill jag vara med och påverka vårt samhälle 
där alla ska kunna känna delaktighet utifrån den enskilda människans olika 
förutsättningar. Alla har rätt till ett meningsfullt liv. Tillsammans ska vi förvalta 
såväl de egna som gemensamma resurserna.

solveig danielson, 61 år, barnmorska, Kisa l r

Jag vill arbeta med frågor som rör jämlikhet vad det beträffar kvinnor och 
mäns löner, barns trygghet, skolsystemet, småföretagarnas kamp samt djurens 
rättigheter. Mobbning är också en sak som jag tycker är viktigt att ta tag i. 
Orättvisor är det värsta jag vet och det gör ont i mig då någon far illa. Min 
hobby är uppfinningar, jag startade upp en förening för tre år sedan som 
heter Föreningen Svenskt UppfinnareMuseum.

ann dohse, 47 år, egen företagare i städbranschen, Åby l r

Jag har lång erfarenhet från politiskt arbete för Kristdemokraterna på alla 
nivåer och är för närvarande landstingsråd i Landstinget i Östergötland och 
ersättare från Östergötland i Sveriges Riksdag. De viktigaste frågorna inför valet 
2010 är vård och omsorg, ett brett hälsofrämjande arbete, en familjepolitik 
för trygghet och valfrihet samt etik och människovärdesfrågor för ett tryggare 
samhälle lokalt, regionalt och nationellt!

levi eckeskog, 58 år, landstingsråd, Boxholm l r

Jag är intresserad av att kandidera till landstinget för att få möjlighet att arbeta 
med kultur och kreativitetsfrågorna. Folkhälsa och regional utveckling hör 
ihop och en utvecklad region har ett rikt kulturutbud. Östergötland har alla 
möjligheter att vara ett kulturellt centrum. Vi har nutidskultur, kan erbjuda 
kulturturism, vi vårdar kulturarvet och skapar nya gestaltningar i skolor och 
på universitet. Vår politik skapar ett attraktivt Östergötland.

lars eklund, 67 år, gruppledare, Askeby l r

Licencierad förändringskonsult, projektledare, marknadsförare, organisations-
utvecklare. Socialt engagerad, volontär/missionär, som kämpar för det jag tror 
på. Jag vill gärna tro att mod varit en viktig egenskap som styrt många av 
mina val. Det är en egenskap som jag tar med mig in i politiken, där jag bl a 
kommer att kämpa för en förbättrad vård för alla som lider av psykisk ohälsa.

sofie drake, 39 år, egen företagare, Finspång l r
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Den kristdemokratiska ideologin med dess människosyn är nödvändig i det 
politiska arbetet  - särskilt för den lilla människan som behöver stöd. Efter 
många år som förtroendevald är detta min drivkraft för att ställa upp för 
Kristdemokraterna ännu en gång.

margaretha ericsson, 62 år, oppositionsråd, Kolmården r

Drivkraften för att engagera mig politiskt är viljan att vara med och påverka. 
Jag vill arbeta för att ge alla möjlighet att utifrån sina förutsättningar vara 
aktiva i byggandet av det goda samhället.

Bengt ekström, 49 år, pol sekr, djurskötare, Norrköping l r

Jag har idag ett intressant uppdrag som kommunalråd i Söderköping. Är en 
glad, positiv och sjungande trebarnsfar och gymnasielärare. Gott bemötande 
i öppen dialog är den miljö jag trivs bäst i. Jag tror att stort förtroendekapital 
ger ökat politiskt inflytande. Förstår vi varandra bättre ges möjlighet att åstad-
komma bra balanserade lösningar på våra vardagliga problem. Kristdemokra-
terna har en ideologisk grund som håller hela vägen! Det är mitt var dags parti!

anders eksmo, 47 år, kommunalråd, Söderköping l r

I varje politisk fråga måste utgångspunkten vara att se till den enskilda 
människans unika värde genom hela livet. Jag vill påverka så att våra beslut 
bidrar till trygghet och ökad livskvalité. Ta beslut som minskar utanförskap, 
arbetslöshet och kriminalitet och som ger oss bättre förutsättningar för ett 
långt och hälsosamt liv i ett medmänskligare samhälle.

liselotte Fager, 35 år, ombudsman, Linköping l r

Jag är utbildad fritidsledare, men har mest jobbat som församlingsassistent 
i Sv. Kyrkan. De sista 9 åren har jag drivit eget företag utanför Kisa, Atelje 
Södergården Café & Hantverk, och jobbat mycket inom turistsektorn. Tidi-
gare aktiv i kommunpolitiken i Linköping och Kinda. Landstinget ska jobba 
för att vi ska kunna känna att vi får bra och säker vård när vi behöver den. Se 
till hela människan är viktigt! Varje läkare ska ha tid att lyssna på patienten!

marita Forsman, 53 år, egen företagare, Vikbolandet l

l
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l rKandidater
från A till Ö

Landstingsvalet Riksdagsvalet

Mitt huvuduppdrag är: kommunfullmäktiges ordförande, Motala. Jag har 
jobbat som verkstadsmekaniker, chaufför, säljare samt tidningsreporter. Min 
politiska drivkraft är rättvisa. Den regionala utvecklingen är viktig, ja en 
förutsättning för att vi ska få pengar till vården. I vården är det angeläget att 
jobba för ökad tillgänglighet. Det innebär att inte US och Vrinnevi ska ha allt. 
Därför vill jag slå vakt om vårdutbudet i Finspång och Motala.

Nils-ingvar graan, 59 år, reporter, Borensberg l r

Jag har från 1974 arbetat inom vård och omsorg som bl.a. sjuksköterska, av-
delningsföreståndare och enhetschef. Hösten 2000 sadlade jag om och började 
som utbildare i Linköpings kommuns nya lönesystem. Efter två år blev jag 
lönechef och när 4:e storstadsregionens kommunalförbund bildades 2008 blev 
jag biträdande lönechef för den sammanslagna löneenheten. Några områden 
som ligger mig varmt om hjärtat är patientsäkerhet och bemötandefrågor.

lillemor gustavsson, 54 år, bitr lönechef, Linköping l

Mitt namn är Therése Gustafsson jag är 31 år och bor i Mjölby. Jag jobbar på 
Medley Lundbybadet som simskolansvarig. Jag är gift sedan nio år tillbaka och 
har en son som är 4 år. Jag brinner för frågor om barn och familj och sitter i 
förskol och skolnämnd. Jag är också ordförande i lokalavdelningen. Jag är även 
engagerad i civilförsvaret och diakonalt arbete i Andreasförsamlingen, Mjölby. 

therése gustafsson, 31 år, badvärd, Mjölby l r

Jag är född januari 1945 i Ledberg och är ännu bosatt där. Min familj består 
av make, Kurt, dotter Anna-Maria (bosatt i Dubai) och wachtelhunden 
Frida. Jag är engagerad i Svenska Kyrkan, som kyrkvärd, ledamot i kyrkoråd, 
stiftstyrelse och stiftsfullmäktige. Har haft olika uppdrag i landstinget bl a 
andre vice ordförande i landstingsfullmäktige, hälso- och sjukvårdsnämnd. 
För närvarande är jag ledamot i skattenämnd.

anita Hedman, 64 år, pensionär, Ledberg l

För mig är omsorgen om barnen, familjepolitiken, det som fick mig att bli 
kristdemokrat. Även barn blir gamla; en god omsorg och vård för den som 
inte kan klara sig själv oavsett ålder är en självklarhet. Förenkla reglerna för 
företagare och den som arbetar eller är utan stadigt arbete; ju fler som kan 
bidra till den gemensamma hushållskassan desto bättre.

roger Hedin, 47 år, lärare, frilansmusiker, Norrköping l r
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Gift med Eva-Marie, två barn och 4 barnbarn.  Bor i nu Norrköping, tidigare 
i Finspång där jag var med i fullmäktige (andre vice ordf.), kommunstyrelse 
mm. Jag är intresserad av litteratur och historia och är en samlare. Engagerad 
i flesta frågorna inom samhället: fördelningsfrågor, hur kommunen styr och 
följer upp, få ungdomar i arbete, boendemiljö, egenansvar som medborgare, 
ekonomi, sociala frågor, kultur. En levande innerstad.

åke Henrysson, 58 år, personalman, Norrköping r

Familjen är samhällets viktigaste grund och måste prioriteras med bl.a. ett 
statligt vårdnadsbidrag. Även skolan är viktig och det behövs en tydlig etisk 
grund för att skapa välbehövlig ordning där. Kommunerna måste garanteras 
resurser för att klara kärnverksamheterna.

tobias Jansson, 37 år, gymnasielärare, Linköping r

Jag är 24 år och sedan några av dessa ledamot av KDU:s förbundsstyrelse, 
innan vilka jag var distriktsordförande för KDU i Östergötland. Jag har vid 
valet varit aktiv i Kristdemokraterna i c:a 8 år, och tjänstgör under denna 
mandatperiod i Bildningsnämnden i Linköping. Utanför nämnden så arbetar 
jag främst med kulturpolitik och försöker fördjupa KDU:arnas kunskaper om 
kristdemokratisk ideologi.

david Högberg, 24 år, studerande, Linköping l r

Jag är inbiten vadstenabo. Mitt stora intresse är turismen, som följt mig genom 
livet. Först som busschaufför och resebyråarbetare, senare som turistchef och 
slutligen som turismlärare på gymnasiet. Därmed är ungdomsfrågor viktigt. 
Jag är sedan 10 år katolik och hyser stor beundran för Heliga Birgitta. Trots 
att jag är nybliven pensionär, driver jag ett reseföretag och arbetar 2010 med 
passionsspelen i Oberammergau. Eget företagande ligger mig varmt om hjärtat.

gunnar Jivegård, 65 år, gymnasielärare, Vadstena r

Har varit ledamot i landstingsfullmäktige och brukardialogberedning senaste 
mandatperioden. Vill med mitt engagemang arbeta för fortsatt förbättrad 
samordning så att medborgarna kan få bästa möjliga vård för de resurser 
som finns. Vill också arbeta för att patientens delaktighet och egenansvar för 
livsstil och egenvård förstärks vid de olika möten som sker i vården. Andra 
viktiga områden är att öka patientsäkerhet och minska vårdrelaterade skador.

Berit k-lehnér, 58 år, sjuksköterska, lärare, Linköping l
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l rKandidater
från A till Ö

Landstingsvalet Riksdagsvalet

Sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård, palliativ vård och en aning 
psykiatri. Landstingsuppdrag; fullmäktige sedan flera mandatperioder, nu 
med i ”demokratiberedning”. Kommunalt uppdrag; fullmäktige sedan flera 
mandatperioder, nu ordförande i kultur- och fritidsnämnd, förra ordf. KF. 
Intresserad av demokratifrågor, kulturområdet, internationella frågor. Bor i 
Rimforsa med make och en son, två vuxna barn har flyttat hemifrån.

lena käcker Johansson, 44 år, sjuksköterska, Rimforsa l r

Med en magisterexamen i kommunikation från Linköpings Universitet i 
bagaget har jag sedan 2002 varit engagerad i Kristdemokraterna som förtroen-
devald och anställd. En hälso- och sjukvård som sätter hälsofrämjande arbete 
högt, miljövänliga och snabba kommunikationer till och från Östergötland 
och satsning på turism för ökad ekonomisk och mänsklig tillväxt i regionen, 
är frågor som jag vill arbeta med!

per larsson, 30 år, politisk sekreterare, Linköping l r

Professor vid Linköpings universitet. Präst. Verksam i den kristna tankesmed-
jan Claphaminstitutet, i Ja till Livet, samt i det kristdemokratiska idéinstitutet 
Civitas, Mångfaldiga uppdrag för Kristdemokraterna, exempelvis i distrikts-
styrelse (Jönköping), ersättare i riksdagen 1998-2002 (Uppsala), skolstyrelse, 
stadsdelsnämnd, bolagsstyrelse. Vill genomgående värna vårt kristna kulturarv 
och kristna värden inom politiken.

kjell o lejon, 51 år, professor, Linköping r

För mig är det viktigt att alla äldre östgötar får möjlighet att leva ett tryggt 
och gott liv. Länets geriatriska avdelningar måste ha tillräckligt många vård-
platser och geriatrisk kompetens ska finnas i den nära hälso- och sjukvården, 
på vårdcentraler och på äldreboenden i samverkan med länets kommuner. 
Jag vill arbeta för ett samhälle där våra äldre känner trygghet i att de får den 
vård de behöver när de behöver den!

iréne langvik, 50 år, undersköterska, Skänninge l r

Jag har suttit en mandatperiod i Socialnämnden i Söderköping som ersättare.  
Mina ambitioner:  Jag tycker att det går att förbättra och utveckla äldrevården. 
Höj gärna vårdnadsbidraget till det dubbla.

gretel karlsson, 58 år, jobbar med familjehem, Söderköping l
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Nämndeman i Tingsrätten i Norrköping. Bosatt på Gamla Lasarettsområdet 
i Norrköping. Spelar mycket golf på vår, sommar och höstperioden.  Galen 
i  böcker.  Anser att familjen är basen för tryggheten och har givit mina två 
söner rådet att satsa på familjen.

ingrid lindwall, 67 år, försäljningsassistent, Norrköping l

Jag arbetade 1965-86 vid CERN i Genève, och anser mig relativt framgångs-
rik i analys av allehanda system, även politiska. På den grunden väljer jag att 
argumentera utifrån kunskap och erfarenhet snarare än från åsiktsbildning av 
mer efemärt slag. Jag är styrelseledamot i KD Seniorförbundet och verksam 
i KD-S Östergötland. Jag vill verka för ökad mänsklig hänsyn till dem, som 
ibland tvingas till utanförskap, särskilt de som misslyckas i sina äktenskap.

torbjörn lindelöf, 72 år, matematiker, Linköping r

Arbetar som projektledare på Qulturum - centrum för utveckling och förbätt-
ringsarbete inom hälso- och sjukvården, inom Landstinget i Jönköpings län. 
Ingår sedan ett par mandatperioder i Kristdemokraternas landstingsgrupp i 
Östergötland och är innevarande mandatperiod ersättare i landstingsfullmäk-
tige och nämndeman i Kammarrätten.

ebbe lundgren, 62 år, projektledare, Åtvidaberg l

Jag tycker att det är mycket viktigt att hälso- och sjukvården utgår från patien-
tens hela livssituation, där både fysiska, psykologiska, sociala, kulturella och
existensiella behov och förväntningar beaktas. Vården ska ges på lika villkor 
oavsett kön, ålder, funktionshinder, social, etnisk och religiös tillhörighet eller
sexuell identitet.

Noomi Nilsson, 55 år, kurator, Norrköping l

Jag är gift och har fyra barn. Har arbetat som barnskötare och som egenföre-
tagare. Nu som tolk i två språk; assyriska och arabiska. Mina hjärtefrågor är 
att värna om familjen och hjälpa barn och ungdomar i utanförskap när det 
gäller utbildning och arbete. Det gäller också kvinnor som far illa.. 

elisabeth Nison, 49 år, barnskötare, Norrköping l
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l rKandidater
från A till Ö

Landstingsvalet Riksdagsvalet

Jag arbetar på en familjecentral och öppen förskola i Valdemarsvik. Mina 
politiska uppdrag har jag i fullmäktige, som ersättare i kommunstyrelsen. 
Jag vill arbeta för att ge barn och unga ett tryggt och bra liv och äldre en god 
vård och omsorg.

madelene ottosson, 43 år, förskollärare, Valdemarsvik l

Arbetar inom psykiatrin. Inför de flesta val har jag varit aktiv i vallednings-
gruppen. Gillar kampanj-/alliansarbete. Känner mig nöjd om jag lyckas att 
göra livet lättare för någon människa! Är fortfarande hungrig av att få fortsätta 
att driva tillsammans den kristdemokratiska politiken framåt efter nästa val 
och hoppas på att just Du skall hjälpa mig med att rösta in mig i kommun 
och landstinget.

percy odell, 47 år, mentalskötare, Linköping l

Jag heter Magnus Oscarsson, är 39 år, gift med Annicki och har fyra barn. 
Jag är utbildad snickare men har efter förra valet fått förmånen att vara kom-
munstyrelseordförande och kommunalråd i Ödeshögs kommun. Tre viktiga 
frågor fär mig: Familjen. Småföretag. Lantbruk.

magnus oscarsson, 39 år, kommunalråd, Ödeshög l r

Jag är gift och har fyra barn. Mina intresseområden är: familj, miljö, sjukvård 
och utbildningsfrågor. För mig är det viktigt att man i ett demokratiskt sam-
hälle bidrar på något sätt i samhället. När jag själv arbetar inom sjukvården så 
känns det naturligt att ha synpunkter. Även inom familje-området och med 
det även miljön så känns det viktigt, speciellt idag, att vara med och påverka. 
Utbildningsfrågor är ytterligare ett område som känns viktigt.

stefan redéen, 48 år, läkare, Linköping l

Jag är uppvuxen i Tyresö utanför Stockholm och bor i Linköping sedan två år 
med man och två döttrar. Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap. 
Jag har engagerat mig inom politiken för att jag älskar frihet och vill värna 
vår frihet från detaljstyrning av våra liv. Respekt för individen och familjen 
måste komma först när det gäller alla politiska beslut.

ellinor petersen, 28 år, fil kand, Linköping l
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Jag som ung, invandrare och studerande vill föra in ett annat perspektiv in i 
politiken. Samtidigt som jag vill lyfta upp dessa grupper, ungdomar, utbild-
ning och invandrare.

annibal rojas, 26 år, studerande, Norrköping l

Jag skulle vilja införa ett husläkarsystem i Östergötland, vilket jag tidigare 
tagit del av under min tid i Stockholms län, under 90-talet.

kalle sandell, 56 år, folkhögsskollärare, Kisa l

23 årig student med rötter i Norrköping. Numera bosatt i Linköping för 
studier i företagsekonomi. 

erik sedell, 23 år, studerande, Linköping l r

Jag bor i Ö. Skrukeby som ligger invid Roxen. Jag jobbar på US i Linköping 
sedan 40 år tillbaka. Min huvudsakliga syssla är att transportera patienter. 
Detta är ett stimulerande arbete där jag får stor kontakt med människor. Jag 
har alltid jobbat socialt och har haft människor runt omkring mig. Familjen 
betyder mycket för mig och min fritid tillbringar jag gärna i naturen eller träd-
gården. Mina hjärtefrågor är åldringsvården och missbruks/beroendefrågor.

tommy sennehed, 61 år, patienttransportör, Östra Skrukeby l

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat på Posten AB och på friti-
den har jag bedrivit fåruppfödning. För tre år sedan flyttade jag och min fru till 
Vadstena från Ljungby. I Ljungby blev jag tidigt engagerad i kommunala frågor 
inom socialnämnd och Kommunstyrelsen samt var suppleant i Landstinget 
Kronoberg. Innan flytten till Östergötland var jag nämndeman i Tingsrätten. 
Därtill var jag under många år förtroendevald inom Svenska kyrkan.

kennert sjösten, 66 år, posttjänsteman, Väderstad l
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l rLandstingsvalet Riksdagsvalet

Jag vill att vården ska vara effektiv och säker med hög kvalitet och tillgänglighet, 
att vårdgivare ska kunna väljas fritt, att bra information ska ges så att patienten 
kan bli delaktig i sin egen vårdsituation och kan ta rätt beslut tillsammans 
med vårdpersonal, att vården ska, så långt möjligt, ges i närhet av där man 
bor och att kollektivtrafiken måste upprätthållas för att de som inte har bil 
ska kunna deltaga i samhällslivet.

lars-Johan sunnerberg, 28 år, assistent, Motala l

Gift med Hans sedan 38 år, utflugna barn. Har starkt engagemang i invandrar-
frågor, ger stöd åt flera ungdomar. Var 2002-06 aktiv i landstingets hälso-och 
sjukvårdsnämnd, vice ordf i västra ländsdelsberedningen och ledamot i Mjölby 
kommunfullmäktige. Är nu ersättare i KF och ledamot i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Är sedan flera år ledamot i polisstyrelsen. Är ordf 
i KD:s kvinnoförbund i länet och ersättare i KDK:s förbundsstyrelse.

karin starkhammar, 70 år, narkossköterska, Mantorp l r

Efter tekn. doktorsexamen i Lund flyttade jag till Linköping och började jobba 
på Saab för elva år sedan. Två områden som tar mycket av min tid och mitt 
intresse är familj och natur.

anders svensson, 41 år, civilingenjör, Ljungsbro l

En politik som underlättar och ger rimliga förutsättningar för familjer i olika 
konstellationer att få en fungerande vardag med balans mellan många och 
skiftande behov. Jämställdheten har här en central och given plats, likaväl 
som i det övriga samhället. Sett ur ett mer globalt perspektiv så är frågan om 
integration och att ge männskor förutsättningar att ta ansvar för sitt eget liv 
en fråga av största vikt och betydelse för morgondagens samhälle.

maria strömberg, 47 år, kurator, Finspång r

Jag har varit engagerad i Kristdemokraterna sedan 1966. Varit lantbrukare i 
20år. Jobbat med barn. Körsångare i Svenska Kyrkan.Idé och inspiratör.Gift 
med Marianne, fyra vuxna barn. Sitter i Fastighetsdomstolen.

Bengt svensson, 61 år, säljare, Ringarum l

Kandidater
från A till Ö



15

Jag är gift, har två utflugna barn. Jag har arbetat i fastighetsbranschen i 30 år, 
som bl a vice VD och VD i privata och allmännyttiga företag. Jag vill bidra till 
ett samhälle där människan får utrymme att utvecklas på det sätt som hon har 
rätt till, där individen respekteras, lyssnas på och ges möjlighet att förverkliga 
sina drömmar. Ett samhälle som uppmuntrar initiativ och underlättar för 
medborgare att själva och tillsammans med nära och kära forma sin vardag.

kenneth söderman, 62 år, verkställande direktör, Motala l

Är denna mandatperiod ledamot i kommunfullmäktige i Vadstena och har 
dessutom uppdrag i bl.a. valnämnden och den gemensamma vatten- och 
renhållningsnämnden med Motala kommun.

urban tellström, 59 år, legitimerad skötare, Vadstena l

Som Linköpings vice borgmästare sedan valet 2006 har jag haft förmånen 
att arbeta med att utveckla demokratin i kommunen. Med dessa erfarenheter 
vill jag bidra till att skapa mer mänskliga myndigheter. Som småbarnsfar och 
läkare ser jag också vikten av att förändra politikens arbetssätt så att männis-
kor i alla livets faser har möjlighet att engagera sig, lokalt som på riksplanet.

patrick vigren, 32 år, läkare, Linköping

Jag bor tillsamans med min hustru Cathrine i Mjölby. Vi har 2 barn och 3 
barnbarn. Är egenföretagare med teknisk utbildning i botten. Spelar gärna 
tennis och golf. Min alldeles egen tid i övrigt ägnar jag gärna åt gamla engelska 
bilar, innehar själv en MGB årsmodell 1966. Medlem i partiet sedan ett 10-tal 
år. Sedan valet 2006 gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen samt full-
mäktige i Mjölby Kommun. Jobbar gärna med näringslivsfrågor och friskvård.

Håkan Wass, 64 år, företagare, Mjölby l r

r
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Östergyllen
Westmansgatan 25 B
582 16 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras 
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Det händer
under och efter provvalet

Kandidat-
mingel

När du vill under den tiden är du 
varmt välkommen till distriktskansliet 
för att ställa frågor till och bättre lära 
känna kandidaterna i provvalet till 
landstings- och riksdagsvalen 2010!

Nomineringskommittén bjuder
in alla intresserade till

Lördag 17 oktober kl 10.00-13.00
på distriktskansliet,

Westmansgatan 25 B i Linköping

Nominerings-
stämma
med fastställande av

Kristdemokraternas valsedlar
till riksdags- och landstingsvalen i 

Östergötland 2010.

Kristdemokraterna i Östergötland
kallar till

Lördag 23 januari kl 13.00-17.00
i Missionskyrkan,

Drottninggatan 22 i Linköping

Kallelse till nomineringsstämman skickas två 
veckor innan stämman till alla ordinarie ombud 

och ersättare för ombud till distriktsstämma i 
länets lokalavdelningar. Alla medlemmar är som 

alltid varmt välkomna att deltaga i stämman. Mer 
info om anmälan i nästa nummer av Östergyllen.


