
-  Sollentuna ska vara en trygg kommun
-  En skola i toppklass. Förskolan får mer pengar  
 i årets budget
-  Hemtjänsten ska förbättras. Vi vill också att ett  
 nytt trygghetsboende byggs 
-  Sollentuna ska få fler bostäder vid våra pendel-  
 tågstationer

Kristdemokraterna i ledningen  
för Sollentuna kommun

-  En stadsträdgårdsmästare ska anställas
-  Kulturen stärks genom Stallbacken kultur
-  Fler fritidsanläggningar i Viby, Norrviken, 
 Södra Sollentuna och Väsjöbacken
-   Sollentuna fortsätter vara kvalitetskommun  
 och har låg skatt

Thomas Nyman, längst fram, KDs tillträdande kommunalråd och gruppledare i  Sol-
lentuna. Fr v Carlos Romero, vice gruppledare, Seppo Karmitsa, ordförande i social-

Vi förbättrar din vardag

Sollentuna i mitt hjärta. 
Läs mer på nästa sida
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nämnden, Towe Ireblad, ordförande i SEOM, Sarah Andersson, ersättare i social-
nämnden. Foto: Lennart Molin



                

Seppo Karmitsa, 56 år, Törnskogen, Företagare
 

”Ingen röst är för svag att höras”

– Har hela mitt vuxna liv varit engagerad för kristdemokratiska 
värderingar: människans unika värde och den nära gemenskapen 
står i centrum för människans utveckling och välmående. 
– Jag tror på ett samhälle där ingen röst är för svag för att höras 
och ingen lämnas efter. Där vi ser varandra och möjliggör att 
utvecklas utifrån var och ens unika förmåga. 

Sarah Andersson, 22 år, Edsberg, student
 

”Trygghet på gator och torg””

– För mig är trygghetsfrågorna viktiga. Det ska vara tryggt för mig att 
röra mig fritt på gator och torg. 
– KD vill skapa ett tryggt Edsberg där jag bor. Det ska ske genom trygg-
hetskameror, bättre belysning och fler ordningsvakter. Vi ska också 
vara tydliga mot Polisen att vi vill se fler poliser i Edsberg. 
– Jag blev medlem i KD efter valet 2018. Framför allt var det KDs sjuk-
vårdspolitik som lockade. För mig representerar KD den medmänskliga 
högern, med pragmatisk politik som inte glömmer bort individen. 

“KD:s helhetssyn viktig för mig”
Carlos Romero, 59 år, Häggvik, Företagare
 
– KDs politik utgår från att människan har såväl kroppsliga,  
själsliga som andliga behov. Den helhetssynen på människan  
tilltalade mig starkt. Till det kan jag tillägga två viktiga principer  
om att vi ska förvalta jordens resurser och att beslut ska tas så  
nära som möjligt de människor som berörs av beslutet.  
– Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser  
de får för individen, familjer och nära relationer. 

”Miljöfrågor fick mig engagerad i KD”

– Eftersom jag är engagerad i frågor som rör miljö och klimat 
fick jag frågan om ett engagemang i KD. Med tiden har mitt 
intresse ökat för samhällsfrågor som helhet. Tillsammans skapar 
vi ett hållbart samhälle, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt 
där vi trivs och mår bra.  
– Sollentuna har högt ställda mål som jag vill bidra till att nå. Vi 
ska vara Sveriges första kommun som inte tär på jordens resurser.  

Towe Ireblad, 45 år, Sjöberg, Företagare
 

Thomas Sehlan är ny medlem i KD. 
Har du blivit religiös? är en vanlig 
fråga han fått. 
– Ja det är verkligen fördomar man 
möter, säger han. Men jag tycker  
att det är ganska enkelt att visa 
på partiets medmänskliga värde-
ringar. Alla borde kunna ställa upp 
på dessa även om vi är det mest 
sekulariserade landet i världen.
 Thomas är ordförande i en  
bostadsrättsförening i Helenelunds 
centrum. Han har dragit igång en 
större upprustning av husen i  
föreningen. 
– Vi vill visa att en uppfräschning av de 
så kallade mångmiljonprogrammens 
områden kan bli riktigt bra, säger han. 
– Det här kommer att bli riktigt bra, 
säger han när han visar runt. Våra 
hus och lägenheter  ligger på bra 
läge i kommunen, säger han.  
  Ebba Busch har skapat en gott läge 
just nu, menar han. Både vad gäller 
lag och ordning och migrations- 
politiken. Och med vettiga miljö-
satsningar. 
– Jag är glad för att partiet gett  
mig förtroende att delta i arbetet i 
samhällsbyggnadsnämnden.   

Thomas 
Sehlan 
är ny  
i KD
 

Hon skapade Facebook-gruppen Coronahjälpen i Sollentuna

         ”Pandemin visar vårt behov av gemenskap” 

– Pandemin har ju visat vårt behov av ge-
menskap, säger hon. Begäran om att köpa 
en liter mjölk innehåller så mycket mer än 
det konkreta inköpet. Det handlar ofta om 
en gemenskapslängtan. Både den som be-
höver hjälp och den som hjälper fyller detta
behov hos oss som människor, säger hon.
 På nyåret släpper hon en ny bok: Ett 
sorgkantat mirakel (Libris) om hur man 
lever när det inte blir som man tänkt. 
Boken skrev hon innan pandemin slog till. 
Den var tänkt som en uppföljning av första 
boken - Himlen måste sakna en ängel som 

Linn Maria Wågberg fick nyligen kultur- och fritidsnämndens utmärkelse Berömvärd insats. Tidigare i år fick 
hon KD Sollentunas vitsippspris för insatsen att skapa Facebook-gruppen Coronahjälpen i Sollentuna. 
 

hon skrev efter att sonen Leo varit med om 
en kanotolycka. Leo svävade mellan liv och 
död och fick bestående skador. Pandemin 
har dock gjort den nya boken mer allmän-
giltig. 
 – Som människor måste vi ibland han-
tera en situation mellan det vi planerar och 
det som blir verklighet. Det är naturligt att 
både bli arg och besviken för vi blir inte de-
samma  efter traumatiska händelser. Men 
det är viktigt att så snart som möjligt lägga 
tid och kraft på det man kan göra något åt. 
Det är ångestbefriande och gör att förso-

ningsprocessen förhoppningsvis går smidigare.
 Coronahjälpen i Sollentuna blev direkt en 
stark kraft att gemensamt hantera pandemin. 
Många har hittat nya grannar och vänner. 
 – När pandemin är över behöver vi byta 
namn på gruppen, säger Linn. Initiativet 
visar att det finns ett gemenskapsbehov, att 
vi är isolerade trots att vi lever tätt.
 Linn Maria Wågberg vill när pandemin 
så tillåter åter vara ute mer i olika samman-
hang och föreläsa om sina erfarenheter. Hon  
kombinerar då musik och sång med före-
läsning. 

– Likaså inom äldreomsorgen. Värdighet och 
trygghet ska vara ledord. Trygghetsboende 
kan vara ett viktigt led från den egna bosta-
den till att man behöver omfattande omsorg i 
ett äldreboende.
 Målsättningen att kommunen inte ska ha 
några så kallade utsatta områden om tio år, 
är en tuff utmaning. 
– Men jag tror att vi tillsammans - kommunen, 
civila samhället och polisen, kan lyckas.  

”Trygghet byggs med goda värderingar”
Thomas Nyman  
nytt kommunalråd för KD
 

Thomas Nyman, 46 år, har bott 15 år i Sollen-
tuna, i Töjnan, tillsammans med sin familj. 
Barnen är engagerade både i kulturskolan 
och inom friidrott. Själv är det sång och  
musik och löpning som är fritidsintressen. 
Som blivande ordförande i kultur- och  
fritidsnämnden säger han: 
– De bästa ”socialarbetarna” är de aktiva i 
föreningarna. De har bra koll på vilka barn och  

Trygghet byggs genom goda värderingar, snabba konsekvenser och närvarande vux-
na, säger Thomas Nyman, KD Sollentunas tillträdande gruppledare och kommunalråd.

Vid nyår tillträder Thomas Nyman uppdraget som 
kommunalråd och gruppledare för Kristdemokraterna
Foto: Lennart Molin. 

Författare, sångare och föreläsare Linn Maria Wågberg 
släpper vid nyåret boken Ett sorgkantat mirakel (Libris). 
Foto: Ateljé Photos 4 U

Kristdemokraterna har i fullmäktige,  
tillsammans med de partier vi  
ingår majoritet med – Moderaterna, 
Liberalerna och Centerpartiet,  
lagt en budget för år 2021  
(Läs mer på Sollentuna.se)

Utbildningsnämnden
Extra medel för att stärka förskolan
Ökad satsning för att jämna ut skillnader 
mellan förskolor och skolor i olika  
kommundelar

Kompetens- och arbetsmarknads-
nämnden
Extra satsning för att få fler yrkesutbildningar
Arbetsmarknadsenheten ska möta arbets-
löshet i pandemins spår

Vård- och omsorgsnämnden
Satsningar för att utveckla hemtjänsten för 
ökad kvalité och valfrihet
Ett uppdrag att skapa förutsättningar för ett 
trygghetsboende
Ökad digitalisering inom vård och omsorg 
ex. nattkamera, digitala lås

Socialnämnden
Ha ett tydligt barnperspektiv för att göra 
tidiga insatser
Arbeta förebyggande mot bland annat 
rekrytering till gängkriminalitet
Identifiera och bekämpa våld i nära relationer 
och hedersförtryck

Överförmyndarnämnden
Fortsatt stöd till 700 sollentunabor som 
behöver förmyndare, gode man eller  
förvaltare
I pandemins spår vara till starkt stöd för 
utsatta människor

Samhällsbyggnadsnämnden
Fortsatt utbyggnad inom Väsjö Torg och 
Frestavägen
Fortsatt planering för utveckling av  
Rotebro och Helenelunds centrum
Västra Tureberg inklusive Mässområdet 
förnyas

Natur- och tekniknämnden
Ett tryggare Sollentuna genom bra cykel-
vägar och bättre gångtunnlar
”Städresan” ska bidra till att vi blir Sveriges 
renaste kommun
En stadsträdgårdsmästare ska öka  
kvalitén i våra parker

Miljö- och byggnadsnämnden
Lyfta fram barnperspektivet i detaljplaner 
och beslut
Byggloven har god gestaltning och följer 
beslut i detaljplaner och policydokument
Värna Sollentunas villa- och parkkaraktär

Klimatnämnden
I Sollentuna kommun följa upp det globala 
initiativet Agenda 2030
Arbeta mot målsättningen att vara en  
kommun som inte tär på jordens resurser

Kultur- och fritidsnämnden
Permanenta Stallbacken kultur och fort-
sätta utveckla Edsvik tillsammans med 
kommunstyrelsen och
Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB)
Nytt konstgräs på Sollentunavallen och 
fortsatt planering för fotbollsplan i södra 
Sollentuna
Förstudie om ny idrottshall i Viby
Fortsatt arbete för kanot- och skridskoklubb i 
Norrviken
Fortsatt arbete för hoppbacke i Väsjöbacken

Axplock ur budget för  
Sollentuna kommun

ungdomar som är med och kan ge dem stöd.
 Trygghet lyser igenom som en röd tråd 
när Thomas Nyman berättar om vad han vill 
jobba med som kommunalråd. 
– Skolan är vår viktigaste arbetsplats där vi 
betonar vikten av trygghet. Utan trygghet 
blir det svårt för eleven att ta till sig kunskap 
trots att vi satsat mycket med att inviga nya 
lokaler. 

”Har du 
blivit  
religiös?”

Läs mer om budgeten  
på Sollentuna.se 
sök på budget 2021

Välkommen nu med din medlemsansökan på 
kd.nu/blimedlem



 

Du Sollentunabo
Kom med och forma ditt Sollentuna
Hos KD Sollentuna får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter.  
Vi arbetar för att öka gemenskap och trygghet i nära samverkan med civilsamhället. En del av oss medlemmar  
har valt att engagera sig fullt ut med förtroendeuppdrag. Andra vill ha ett mer passivt medlemskap och endast  
ta emot information. Oavsett i vilken grad du vill engagera dig så är du varmt välkommen. 
      KD växer i medlemsantal och styrka. I Sollentuna är vi nu nästan tvåhundra medlemmar. Medlemskapet 
kostar 200 kr om året. 
     Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse.
Kristdemokrati står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet och  
familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism. Alla som delar våra värderingar är välkomna i partiet.

Du har chansen att bli en av dem som formar  
politiken inom KD för framtidens Sollentuna.  
Ta den! Välkommen nu med din medlems- 
ansökan på kd.nu/blimedlem

Facebook Kristdemokraterna i Sollentuna
Instagram Kristdemokraterna i Sollentuna
www.kristdemokraterna.se/sollentuna
Mejla sollentuna@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare telefon 073 915 16 75

Ditt Sollentuna
Ansvarig utgivare: Peter Kilander, peter.kilander@kristdemokraterna.se

För mer information  
och kontakt med oss:
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Ny politisk sekreterare
- Vi hälsar Robin Nilsson Boij varmt välkommen 
till arbetet, säger Thomas Nyman, tillträdande kommunalråd  
för Kristdemokraterna. Robin kommer att efterträda Jan Fjellstedt som går vidare till ett arbete 
som politisk sakkunnig vid Kristdemokraternas riksdagskansli.
- Vi tackar Jan Fjellstedt för ett utomordentligt arbete under många år i Sollentuna kommun. 
Han kommer dock att fortsätta som fritidspolitiker, vilket vi är glada för, säger Thomas Nyman.

Kommunalrådet tackar för sig
Kristdemokraternas kommunalråd sedan tio år, Magnus Ramstrand, 
lämnar vid nyår över till Thomas Nyman som också efterträder som 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

– Jag är tacksam för alla fantastiska Sollen-
tunabor jag lärt känna. Inte minst alla som 
är engagerade för barn och ungdomars  
möjlighet till meningsfull fritid, säger Magnus. 
Föreningslivets alla ideella ledare bär upp 
det goda samhället och är värda allt stöd.
  Mycket har hänt i kommunen under de 
år Magnus Ramstrand haft politiska upp-
drag i kommunen. Invånarantalet har vuxit 
med 20 000 och är nu upp i cirka 74 000.
  – Förvandlingen av kommunen till en 
mer stadsliknande del av Stockholms- 

regionen har varit påtaglig, säger han.  
Samtidigt har jag varit noga med att vi ska 
växa med förnuft och bevara villakaraktä-
ren och de många fina naturvårdsområdena.
  Som ordförande i kultur- och fritids-
nämnden har Magnus Ramstrand varit 
med vid flera invigningar av skolor och 
idrottshallar.
  – Vi vet att barn och ungdomar behöver 
vara mer fysiskt aktiva och vi har många 
föreningar som skapar förutsättningar för 
det. Då är det viktigt att vi som kommun 

ser till att både skola och föreningsliv har 
rätt förutsättningar med bra lokaler.
  Kulturskolan och bibliotekets utveckling 
men också det nya Stallbacken kultur och 
ett mer öppet Edsbergs slott, är sådant som 
gläder det avgående kommunalrådet.
  – Dessutom har vårt arbete för att personer 
med funktionsvariationer ska få bra
fritidsförutsättningar engagerat mig, säger 
han. En av de roligaste uppgifterna har 
varit att välkomna arrangemanget Funkis-
festivalen i Satelliten.

Peter Kilander
Ordförande

Robin
Nilsson Boij

Jan Fjellstedt

Vi behöver dig inför valet 2022

www.kd.nu/blimedlem

Gott Nytt År!

Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem

Magnus Ramstrand. Foto: Sollentuna kommun


