
Årets Vitsippsprismottagare om sitt engagemang

Thomas Nyman, kommunalråd 
för KD och ordförande i  
Brottsförebyggande rådet  
delade ut Vitsippspriset till Anna 
Kronstedt och Linda Idevall.
Foto: Lennart Molin
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Anna Kronstedt och Linda Idevall är årets 
Vitsippspristagare.
 De får priset för sina insatser för ett tryg-
gare Sollentuna. År 2019 startade de Face-
bookgruppen Tonårsföräldrar i Sollentuna 
som nu har drygt 1500 medlemmar.
 – Anna och Linda visar vad enskilda kan 
göra för att öka tryggheten, säger kommu-
nalrådet Thomas Nyman, KD, ordförande i 
kommunens Brottsförebyggande råd.
 Linda berättar:
 –  När min äldsta son utsattes för ett rån 
av hans moppe, la jag ut ett inlägg på Fa-
cebook om det. Då kom förlaget upp att vi 
skulle skapa en grupp där vi föräldrar skulle 

Vitsippspriset i Sollentuna har delats ut sedan 1992 till någon person, förening eller 
företagare som gjort något bra för Sollentuna kommun.

engagera oss och åka moppe runt i kommu-
nen för att få stopp på mopperånen.
	 Föräldraträffar	anordnades	på	olika	ställ-
en. Gemensamt åkte de ut på rundor för att 
göra det säkrare för barn -och ungdomar att 
röra sig inom kommunen.
 – Föräldrar och ungdomarna är glada och 
positiva till att vi anordnar trygghetsrundor. 
För föräldrar är tryggheten och säkerheten 
för våra ungdomar riktigt viktig, säger de 
båda pristagarna.
 Även att nattvandra med Farsor&Morsor 
i Sollentuna uppmuntras. Ur Facebookgrup-
pen Tonårsföräldrar i Sollentuna skapade de 
också trygghetsvandringar i de olika kom-

mundelarna. I Rotebro består gruppen av 
250 medlemmar plus ett gäng hundar.
	 –	Vi	önskar	att	fler	vuxna	kommer	med	
ut och nattvandrar. Det är roligt att få möta 
så	många	fina,	härliga	och	kloka	ungdomar,	
säger pristagarna.

Trygghet och  
säkerhet viktigt  
för oss föräldrar

Trygghet och  
säkerhet viktigt  
för oss föräldrar 

Sollentuna i mitt hjärta. 
Läs mer på nästa sida

                                                           

 

 

KD Sollentunas vitsippspris 2021 Tilldelas Linda Idevall och Anna Kronstedt 
 Årets Vitsippsmottagare har på många olika sätt och uthålligt skapat 

förutsättningar så att många enskilda har engagerat sig för ett 

tryggare Sollentuna. De har tagit hjälp av sociala medier för att göra 

det lätt att nattvandra och trygghetsvandra i olika delar av 
kommunen. För engagerade och helhjärtade insatser utser Kristdemokraterna i 

Sollentuna – Linda Idevall och Anna Kronstedt till 2021 års mottagare 

av KD Sollentunas Vitsippspris. 
 

För Kristdemokraterna i Sollentuna       Maj 2021 

 

 

Thomas Nyman    Peter Kilander 

Kommunalråd    Ordförande 



Sollentuna  
ska vara 
senior- 
vänligt

En bra företagspolitik för Sollentuna

–	Seniorträffarna	är	bra	exempel	på	det	viktiga	
förebyggande arbetet, säger Eva Ireblad, vice 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.  
Platser	där	man	umgås,	äter	och	fikar	tillsam-
mans, spelar spel, kanske sjunger eller har 
enklare gruppträning.
	 För	seniorer	finns	många	aktiviteter	att	
välja på. Föreningen Seniorgymnastiken och 
Friskis&Svettis har ett stort utbud och de olika 
pensionärsorganisationerna har många bra 
och spännande program som också kan bryta 
den farliga ensamheten.
 Trygghetsboende (seniorboende), som man 
kan	flytta	till	när	man	inte	längre	klarar	av	
den stora villan, blir allt viktigare för många 
seniorer.
	 –	Man	flyttar	in	i	en	bostad,	antingen	utfor-
mad som bostadsrätt eller hyresrätt, när man 
själv vill. Vi Kristdemokrater tror att den här 

– Som erfaren företagare vet jag hur viktigt 
väl fungerande kommunikation och samarbete 
mellan företag och kommunen är. Därför 
bygger Kristdemokraternas prioriteringar  
för bättre näringslivspolitik i Sollentuna på: 
Kommunikation, aktivt ömsesidigt samarbete 
och god infrastruktur, säger Bo Hansson, 
suppleant i koncernledningen för de  
kommunala bolagen, Sollentuna Stadshus AB:
 
Kommunikation – det måste vara enkelt 

och gå snabbt att komma i kontakt med 
kommunens ansvariga för företagsrelate-
rade frågeställningar. God kommunikation 
är avgörande för en förtroendefull relation. 
Snabbare återkoppling på företagens förfråg-
ningar är därför en viktig förutsättning för att 
få nya företag att etablera sig i kommunen.
 
Aktivt samarbete – kommunen är en stor 
inköpare av olika varor och tjänster, genom 
upphandling. Här kan och bör möjligheter 

typen av boende behövs inte minst när vi blir 
ännu	fler	seniorer,	säger	Eva	Ireblad.
 Sonia Lunnergård, är 2:e vice ordförande i 
KDs Seniorförbund:
 –  I Seniorförbundet arbetar vi för en poli-
tik med seniora ögon. Samhället idag är väl-
digt	åldersfixerat.	Ålder	och	erfarenhet	räknas	
oftast inte. Därför är en av våra huvudfrågor: 
Bort med ålderismen.
 – KD fortsätter jobba för ett bättre pen-
sionssystem, få bukt med psykisk ohälsa och 
göra vad vi som politiker kan för att gemenskap 

Erik Elverö, ledamot i utbildnings- 
nämnden 
– Jag vill att mitt Sollentuna ska vara en  
fantastisk	kommun	för	barn	att	växa	upp	i.	
Därför vill jag att Sollentuna blir Sveriges 
bästa skolkommun, med skolor där ingen 
hålls tillbaka, och ingen lämnas efter. Jag vill 
även se ett ökat samarbete mellan idrotts- 
föreningar och fritidsverksamheten så att alla 
elever får möjlighet utöva aktiviteter obero-
ende av hemsituationen.
 – Hedersproblematik är ett stort problem. 
Nästan var sjätte elev i nian lever under något  
slags hedersförtryck. Kristdemokraterna 
vill därför att kunskaperna om hederskultur 
förbättras bland all skolpersonal och att varje 
skola har en handlingsplan mot hedersrelate-
rat våld och förtryck.

Robin Nilsson Boij, politisk sekreterare 
åt Kristdemokraterna i Sollentuna: 
– En av mina viktigaste politiska frågor är 

Vi vill skapa en barn- och
ungdomsvänlig kommun 

tryggheten. Vi Kristdemokrater kombinerar 
hårdare tag med insikten att trygghet alltid 
byggs nedifrån och upp. Civilsamhälle/för-
eningsliv är hörnstenen som tillhandahåller 
nätverk, normer och samhörighet som ger 
möjlighet att välja bort brottslighet.

Sarah Andersson, ersättare i social-
nämnden: 
– Min vision för hur Sollentuna ska se ut är 
en blandning av natur, villor och lägenheter.  
I förskolorna syns små barngrupper, det 
finns	gott	om	fritidsaktiviteter	för	barn	i	olika	
åldrar, aktiviteter som alla kan ha råd med.
 – Jag vill värna om Sollentunas grönytor, 
de ska skötas snyggt och vi ska odla vild-
blommor som främjar den biologiska mång-
falden och bidrar till en vacker miljö. Klotter 
ska förebyggas och saneras fort.
	 –	Fimpomater	bör	finnas	vid	alla	centrum,	
parker och busshållplatser för att minska 
nedskräpningen.

Gemenskap är så oerhört viktig för att 
må bra. Därför är det viktigt att det 
finns många aktiviteter för seniorer i 
Sollentuna, säger Sonia och Jens Lun-

ska ersätta ensamhet, säger Sonia Lunnergård.
 Vill du vara med och kämpa och påverka? 
Välkommen att bli medlem! För kontakt: 
info@kdsenior.se 

Bo Hansson, KD,  
företagare i Sollentuna

för företagen att lämna anbud till kommunen 
förbättras ytterligare.

God infrastruktur - inte bara fysisk kom-
munikation genom bra vägar, parkeringsmöj-
ligheter och lastområden utan även digital 
kommunikation genom snabbt och säkert 
bredband	måste	finnas	tillgängligt	för	företagen.
 – Ju bättre dessa punkter förbättras, desto 
snabbare kan Sollentuna bli den företagsvän-
ligaste kommunen i landet, säger Bo Hansson.

Rikhard Saarenpää, ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden: 
–Jag vill se ett tryggare Sollentuna med 
trygghetskameror, tätare polisnärvaro samt 
fler	patrullerande	väktare.		Ingen	medborgare	
ska behöva känna rädsla eller oro i sin kommun. 
Vill även att tidiga insatser sätts in på skolor 
för att fånga upp ungdomar på glid.
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Gå med i KD! kd.nu/blimedlem

ÅRHUNDRADETS
VÅRDREFORM
EN fungerande statlig sjukvårdsorganisation för hela Sverige.
INTE som nu 21 st regioner med varierande tillgänglighet,
vårdkvalitet och ekonomisk hushållning

Vi kristdemokrater vill:
*Helt skrota den politiska mellannivån- regioner/landsting
*Påbörja reformarbetet direkt när KD tar plats i en ny regering
*En bättre organisering ger en mer tillgänglig, jämlik och effektiv
svensk sjukvård

 

SOLLENTUNA
TELEFON 073 915 16 75

Gå med i KD! kd.nu/blimedlem

BLANKT NEJ
TILL NY

FASTIGHETSSKATT
Det var vi kristdemokrater som avskaffade den gamla
fastighetsskatten 2008. Den hade då kommit att bli Sveriges mest
hatade skatt som tvingade människor från hus och hem.

Nu har det dessvärre börjat hända saker igen.
En ny fastighetsskatt på hus och bostadsrätter kan vara på väg att
införas. Det skulle i ett enda slag slå undan tryggheten för många av
oss. Att kunna känna trygghet i sitt eget boende är viktigt för att
Sverige ska fungera.

Någon fastighetsskatt ska inte komma tillbaka!

SOLLENTUNA
TELEFON 073 915 16 75

Sollentuna är en företagsvänlig kommun. KD vill fortsätta underlätta för för de många små och stora företagen.
Foto: Magnus Ramstrand

Att vara senior i Sollentuna ska innebära 
glädje, gemenskap och ett aktivt liv, säger 
kristdemokraterna Sonia och Jens Lunner-
gård och Eva och Olle Ireblad när vi träffar 
dem vid Oxstallet.

Sollentuna sjösportcenter vid Norrvikens idrotts-
plats kommer att utvecklas de närmaste åren.  
I budgeten för år 2022 finns investeringen med. 
Denna anläggning är både sommar- och vintertid 
en regional idrottsanläggning med många besökare. 
Foto: Magnus Ramstrand 

Gemenskap är så oerhört viktig för att må bra. Därför är det vik-
tigt att det finns många aktiviteter för seniorer i Sollentuna, säger 
Sonia och Jens Lunnergård med vännerna Eva och Olle Ireblad. 
Foto: Lennart Molin

KD Sollentuna vill:
•  Utveckla hemtjänsten
•  Underlätta för företag att bygga  
 trygghetsboende
•  Satsa på välfärdsteknik
•  Slå vakt om det förebyggande  
 arbetet
•  Bättre belysning vid 
 elljusspåren

KD Sollentuna vill:
• Satsa 70 miljoner kronor 
 mer på skolan 
 (majoritetens budget  
 för år 2022)
• Fortsatt stöd till fritids- 
 gårdarna VCafé och  
 Överby hästsportklubb
• Investering i  
 Sjösportcentrum
• Sommarlovsaktiviteter



Välkommen som medlem  
i Kristdemokraterna Sollentuna! 
Ställer du upp på Kristdemokraternas grundprinciper om människovärde, förvaltarskap, solidaritet och ofullkomlighet?

Vill du bidra med dina tankar och idéer?

Hos KD Sollentuna upplever du en varm och välkomnande gemenskap, med högt i tak. Du får möjlighet att arbeta politiskt 
tillsammans med andra för ett Sollentuna att lita på. Som medlem får du ett digitalt veckobrev med initierad information om  
rykande	aktuella	politiska	frågor.	Du	får	inbjudan	till	våra	månatliga	kommunpolitiska	träffar	som	kallas	Team	Sollentuna.	 
Du kan även ta plats i någon våra fem kommunpolitiska arbetsgrupper: sociala frågor, skola/fritid, stadsbyggnad,  
trygghet/integration/arbetsmarknad	samt	företagande/entreprenörskap.	I	grupperna	arbetar	vi	gemensamt	med	att	förfina	 
och utveckla kristdemokratisk politik inför valet 2022.

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
Redaktör: Magnus Ramstrand
Ansvarig utgivare: Peter Kilander, peter.kilander@kristdemokraterna.se
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Peter Kilander
Ordförande  
i KD Sollentuna

Vi behöver dig inför valet 2022

www.kd.nu/blimedlem

Seppo Karmitsa, ordförande i  
socialnämnden: 
– Familjen behöver ges alla möjligheter att 
fungera och lyckas. Samverkan och tillgäng-
lighet mellan skola, föräldrar och barn har 
stor betydelse för barns behov av trygg upp-
växt	och	bidrar	till	den	plattform	som	behövs	
för att barnen ska bli självständiga individer.
 – KD vill ge alla föräldrar möjlighet att 
närvara digitalt vid föräldramöten och famil-
jeträffar	som	anordnas	av	skolan.	På	samma	
sätt ska föräldrar ha möjlighet få digitalt stöd 
och handledning i sin föräldraroll.

Sanna Klang, ersättare i  
utbildningsnämnden: 
– Färre barn per pedagog i förskolan tyck-
er jag vi ska sträva efter och en ökad andel 
utbildade förskolepedagoger.
 – Ett tätare samarbete mellan förskola, 
vårdnadshavare och skola behövs för att varje 
skolbarn tidigt ska få de insatser de behöver 
för att hänga med i undervisningen och tycka 
att lärande är roligt!

Ett familjevänligt Sollentuna
Gunnar Lunnergård, vice ordförande 
i miljö- och byggnadsnämnden: 
– Kristdemokraterna vill att Sollentuna 
växer	med	förnuft	och	värnar	olika	områdens	
karaktär. För mig är barnperspektivet viktigt 
att ta hänsyn till när vi bygger nytt. Lyckas 
vi med detta blir det inte bara bra för barnen 
utan för alla åldrar. Genom en mänsklig skala 
på bebyggelsen med god kvalitet på utevistel-
se i form av gröna innergårdar och lummiga 
parker, kommer vi en bra bit på vägen. Du 
ska kunna lite på KD i Sollentuna!

Filippa Xanthos, ersättare i kompe-
tens- och arbetsmarknadsnämnden: 
– Under mitt yrkesliv har jag mött individer 
som känt frustration över att inte kunna 
försörja sig och sin familj. En fruktansvärd 
känsla! Det är ovärdigt svårt idag att få ett 
arbete, och det är ofta oavsett utbildningsgrad. 
Det måste bli lättare för de som kan delta att 
faktiskt kunna delta i samhället och försörja 
sig själv.
	 –	Det	finns	barn	som	växer	upp	i	familjer	
som	under	flera	års	tid	lever	på	existensmi-
nimum (försörjningsstöd). Det är inte sunt. 
Barn	som	vuxit	upp	med	försörjningsstöd	
riskerar	att	själva	behöva	leva	på	existens-
minimum	när	de	blir	vuxna.
 – Som tvåbarnsmamma tycker jag att 
vi	ska	arbeta	för	digitala	familjeträffar	och	
digitala föräldrastödsprogram. Jag tror att 
kommunen behöver ge förutsättningar för 
familjer att må bra i grunden och då behöver 
man	se	till	att	fler	kommer	ut	i	arbete.	Som	
tvåbarnsmamma tycker jag att vi ska arbeta 
för	digitala	familjeträffar	och	digitala	föräldra- 
stödsprogram.

Seppo Karmitsa,  
ordförande i  
socialnämnden.

Gunnar Lunnergård, 
vice ordförande i miljö- 
och byggnadsnämnden.

Sanna Klang, ersättare  
i utbildningsnämnden.

Filippa Xanthos,  
ersättare i kompetens- och  
arbetsmarknadsnämnden.

Familjen, oavsett hur den ser ut, och övriga nära, 
små gemenskaper är grundstenarna i ett gott  
samhälle. Det är kärnan i kristdemokratisk politik.

Familjen, oavsett hur den ser ut, och övriga nära, små gemenskaper är grundstenarna i ett gott samhälle.  
Det är kärnan i kristdemokratisk politik. Vi har samlat några kristdemokrater som ger sina synpunkter:

Du har chansen att bli en av dem som 
formar politiken inom KD för framtidens 
Sollentuna.Ta den! Välkommen nu med  
din medlemsansökan på kd.nu/blimedlemFör mer information  

och kontakt med oss:


