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här i Holken, vår fina scoutgård i Tegelhagen,  
berättar Mona Hamberg, administrativ chef  
för kåren.
 Vitsippspriset har delats ut av KD Sollen-
tuna sedan 1990-talet till en organisation eller 
en person som gjort en extra viktig insats för 
att göra Sollentuna till en ännu bättre plats. 
 – Södra scoutkåren har visat prov på ett 
stort hjärta för medmänniskor i nöd, säger 
Thomas Nyman, kommunalråd och Peter 
Kilander, ordförande för Kristdemokraterna i 
Sollentuna som delade ut priset.
 

När aktivitetshuset Holken i Tegelhagen in-
vigdes år 1977 var HM Konungen närvarande.
 – Vi har bjudit in honom i år för att fira vårt 
100-årsjubileum, berättar Mona Hamberg som 
är heltidsanställd konsulent. 
 Det ryska angreppskriget mot Ukraina har 
skapat en flyktingvåg som vi inte sett sedan 
andra världskriget. Flyktingar söker sig också 
till vår kommun. Södra scoutkåren kanaliserade 
många Sollentunabors önskan om att hjälpa till.
 – Våra volontärer hjälpte till att ta emot 
både kläder och hushållsartiklar. Berget växte 

Vitsippspriset till scouterna 
för Ukrainaengagemanget
Årets Vitsippspris har tilldelats Södra scoutkåren för ett starkt engagemang i samband med  
den ukrainska flyktingströmmen. Kåren är Sveriges största med närmare 700 medlemmar.  
Och i år fyller kåren 100 år. 

Sollentuna södra scoutkår är Sveriges största scoutkår. 
I år firar kåren 100 år sedan den bildades. 
 Vitsippspriset delas ut varje år av Kristdemokraterna 
till någon som gjort en utmärkt insats.   
 Kommunalrådet Thomas Nyman och ordförande 
Peter Kilander (t h) delade i år ut priset till Sollentuna 
södra scoutkår. (Foto: Robin Nilsson Boij) 

KD redo stärka din 
trygghet och säkerhet. 

Sid 3

KD redo bekämpa  
Hedersförtryck. 

Sid 3

KD redo att ge seniorer 
fler boendealternativ

Sid 2

Sollentuna södra scoutkår är Sveriges största kår med  
närmare 700 medlemmar. Och i år fyller kåren dessutom 
100 år. Varmt grattis! (Foto: Albin Haglund)



Tillsammans gör vi Sollentuna tryggare

Farsor och morsor i  
Sollentuna är en förening 

som funnits sedan år 1996. 
De är 18 medlemmar  

men skulle vilja bli fler  
för att kunna nattvandra  

fredagar och lördagar
(Foto: Richard Eliasson).

Idag finns ordningsvakter och väktare på plats 
i Tureberg och Edsberg. Detta i kombination 
med kamerabevakning på platser som upplevs 
som otrygga. I Sollentunahems bestånd har  
tekniska ljudlösningar installerats i syfte att 
stoppa trapphushäng. 
 – Vi har fått positiv respons från invånarna. 
Det senaste året har vi också lagt fokus på den 
förebyggande verksamheten som vi kristdemo-
krater betonar. betonar. Självklart ska vi öka 
samverkan med civilsamhällets krafter, säger 
Thomas Nyman (KD) kommunalråd och ordfö-
rande i kommunens Brottsförebyggande råd. 
 Föräldragruppen Farsor och morsor i  
Sollentuna samt hyresgästföreningen tar ett 
stort ansvar genom att nattvandra. Men även 
BID Tureberg, en samverkansgrupp ledd av 
Sollentunahem, mellan många fastighetsägare 
i Tureberg, har anställt trygghetsvärdar och 
genomfört trygghetsvandringar.
 Kommunen har förbättrat belysning och 
när nya stadsbyggnadsprojekt upphandlas så 
är fastighetsbolagens sociala insatser bland de 
viktigaste kriterierna.  
 Under 2021 öppnade ny fritidsgård i  

Tureberg, som precis som biblioteket erbjuder 
läxhjälp för att ungdomar ska ha bättre förut-
sättningar att lyckas i skolan. Resursteamet, 
som stöttar skolorna med särskilt stöd mot  
till exempel skolfrånvaro, har ökad närvaron  
i Edsberg. Dessutom har kommunens mobila 
fritidsledare och sociala team fått mer resurser. 
 – Kommunen, med Kristdemokraterna i  
spetsen, vill se utvecklat familjestöd, säger  
Thomas Nyman. 

I Sollentuna ska vi ta till alla verktyg för 
att motverka det hedersrelaterade  
förtrycket.

– Skolpersonalen, som träffar barn och 
unga varje dag, är en nyckelaktör i att 
identifiera tecken på hedersförtryck, 
rapportera och skydda de utsatta barnen 
och ungdomarna, säger Erik Elverö, 
gruppledare för KD i utbildningsnämn-
den. 
 Skolans kunskap om hederskultur 
måste förbättras. Hedersrelaterat för-
tryck och våld kan uttrycka sig på olika 
sätt, från begränsningar i vardagslivet 
till extrem kontroll som i värsta fall leder 
till våldshandlingar. Hedersrelaterat 
våld och förtryck har blivit ett omfat-
tande samhällsproblem. 
 För att Sollentuna kommuns för- 
skolor och skolor ska kunna arbeta med 
att förebygga och förhindra  
hedersrelaterat våld och förtryck är det 
angeläget att verksamheterna nu har en 
handlingsplan för detta arbete. 
 – Genom handlingsplanen är syftet 
att möjliggöra att alla kommunala verk-
samheter arbetar på ett likvärdigt och 
effektivt sätt, säger Erik Elverö.
 På riksnivå vill Kristdemokraterna 
även särreglera hedersbrott i brotts- 
balken och införa en specialenhet vid  
polisen mot tvångsäktenskap.  

KD- initiativ till  
handlingsplan mot 
hedersvåld och förtryck

Området kommer innefatta ett aktivitets-
område för spontanidrott och föreningsliv 
utanför skoltid. Huvudsyftet är att öka att-
raktiviteten, tryggheten och gynna idrotts- 
aktiviteter. 
 – Att bygga tryggt och erbjuda förutsätt-
ningar för en aktiv fritid är en viktig del av 
det förebyggande trygghetsarbetet, säger 
Thomas Nyman (KD), kommunalråd för Krist-
demokraterna och ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. Eleverna behöver en hem-
trevlig mötesplats som uppmanar till aktivitet 
och rörelse.
 Rörelse är en förutsättning för bättre skol-
resultat. Nya satsningen genomförs också för 
att avgränsa skolgården och minska elevhäng 
i Edsbergs centrum. 
 – Basketplan, konstgräsplan, löparbanor 

Ny aktivitets-
skolgård ger  
tryggare  
Edsberg

och utegym med mera kommer byggas som 
en del av skolgården, berättar Thomas Nyman. 
Lärare och elever har varit delaktiga i plane-
ringen av nya utemiljöerna. Bygget kommer  
ske vid Edsbergsskolan och ytorna ner mot 
Danderydsvägen.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att storsatsa  
på ny skolgård och parkområde i Edsberg. Redan 
år 2023 planeras den nya skolgården stå klar. 

Basketplan, konst-
gräsplan, löparbanor 
och utegym med 
mera kommer byggas 
som en del av den 
nya skolgården vid 
Edsbergsskolan. 

KD Sollentuna vill:

Erbjuda Sollentunas barn och unga 
möjligheter till aktiv fritid

Införa en fritidsbank med möjlighet 
att låna utrustning

Införa ett fritidskort

KD Sollentuna vill:

Stor valfrihet och mångfald  
med flera alternativa utförare  
ska finnas vid val av barnomsorg 
och förskola.

 Arbeta för att barngruppernas 
storlekar i förskolorna ska  
minska och antalet legitimerade 
pedagoger öka.

Relationen till det lokala  
näringslivet ska stärkas. 

Kommunen ska verka för att  
alla ungdomar mellan 15-18 år 
erbjuds ett feriejobb.

Lovskola ska erbjudas alla elever 
som inte når målen i svenska  
som andraspråk. 

– För oss är det viktigt att bygga ett samhälle  
där människor kan åldras i trygghet och med  
värdighet, säger Angelika Lang, ledamot i  
socialnämnden och en av toppkandidaterna 
för KD i kommunvalet den 11 september 2022.
 Det finns mycket vi politiker kan göra för 
att förbättra situationen för seniorer och de 
som är verksamma inom omsorgen.   
 – Grundläggande för att äldreomsorgen 
ska fungera är en välmående personal med 
bra arbetsvillkor. Vi står inför en åldrande 

KD redo för en  
seniorvänlig kommun 

befolkning som förväntas dubbleras inom 
de kommande två årtionden. Då kommer vi 
att behöva rekrytera många nya inom äldre-
omsorgen, säger Angelika Lang. 
 För att öka patientsäkerheten anser Krist-
demokraterna att språkkrav ska finnas för de 
som arbetar vårdnära.  
 – Vi vill också stärka möjligheterna för 
vidareutbildning så att vi säkerställer att den 
medicinska kompetensen ökar inom äldre-
omsorgen, säger Angelika Lang.
 – Många seniorer vill bo kvar i sitt hem så 
länge som möjligt. Samtidigt finns det en stor 
grupp seniorer som känner att de behöver en 
annan boendeform men som nekas en plats. Vi 
kommer att arbeta för att få fram fler boende-
alternativ för seniorer, säger Angelika Lang.

KD Sollentuna vill:

Stimulera etablering av flera trygghetsboenden som inte kräver 
 biståndsbedömning 

Förenklad biståndsbedömning för personer som fyllt 80 år och som  
önskar enklare serviceinsatser eller hushållsnära tjänster som städning,  
inköp med mera.

Kommunen ska ha en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som  sam-
ordnar rehabiliteringsinsatser och anhörigstöd efter sjukdom eller skada.

Kristdemokraterna värnar om en seniorvänlig 
kommun. 

Angelika Lang är 
ombudsman för KD 

i Stockholms stad 
och en av partiets 

toppkandidater  
i kommunvalet  

i Sollentuna  

KD Sollentuna vill ha en seniorvänlig kommun, betonar 
Jens och Sonia Lunnergård samt Eva och Olle Ireblad. 
Foto Lennart Molin

Senast år 2030 ska ingen kommundel i Sollentuna finnas på polisens lista över utsatta områden   
För att nå målet pågår en rad insatser.  

Thomas Nyman (KD) 
nattvandrar med 
föreningen Farsor och 
morsor i Sollentuna. 

Erik Elverö, KD,  
ledamot i  
utbildningsnämnden, 
har varit drivande 
så att Sollentunas 
skolor nu antagit  
en handlingsplan  
för att upptäcka  
och motverka  
hedersrelaterat  
förtryck. 
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Ett Sollentuna att lita på.

Välkommen nu med din medlemsansökan på  
kd.nu/blimedlem

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 inför valet 2022 för ett Sollentuna att lita på.Tillsammans kampanjar 
vi för kristdemokratisk politik i kommun och region samt för ett maktskifte i 
Sveriges riksdag.
 Välkommen nu med din medlemsansökan på kd.nu/blimedlem

Peter Kilander
Ordförande i  
KD Sollentuna

Välkommen som medlem i  Kristdemokraterna Sollentuna! 

Dina kandidater redo  
att leda kommunen
Här presenteras de första 15 personerna av 
totalt 38 på fullmäktigelistan i kommunvalet 
i Sollentuna den 11 september 2022.   
    Listan toppas av kommunalrådet Thomas 
Nyman, ordförande i kultur- och fritids- 
nämnden, följd av Towe Ireblad, konsult 
och ordförande för SEOM och Erik Elverö 
ombudsman och ledamot i utbildnings- 
nämndens arbetsutskott.

Med anledning av renoveringen av Turebergs-
huset kommer det inte finnas några valstugor
på Turebergs torg. För att möta väljarna har 
Kristdemokraterna i Sollentuna i stället
införskaffat en elektrisk lådcykel som kommer 
fungera som en mobil valstuga.

– Vi ställer inte in, vi ställer om. Med låd- 
cykeln kan vi möta sollentunaborna där de är.
Vi kommer till dem istället för tvärtom, säger 
kommunalrådet Thomas Nyman (KD).
     Kristdemokraternas lådcykel kommer 
under valrörelsen befinna sig på olika torg 
runt om i kommunen tillsammans med 
partiföreträdare. Där bjuder vi på kaffe och 
goda samtal och diskussioner.

Kristdemokraterna kommer i år att ha en mobil  
”valstuga” – en lådcykel som kommer att finnas på  
olika platser runt om i kommunen.  

KDs mobila valstuga

Redo för en familjevänlig kommun
KD Sollentuna har varit i 
ledningen för Sollentuna 
kommun under många år 
och är redo att återigen  
ta ansvar för kommunen. 

Vi är ödmjukt tacksamma för förtroendet du 
som väljare har gett oss. Du vet att vi alltid 
betonar de nära gemenskapernas betydelse 
– livskamrat, familj, arbetskamrater, vänner, 
grannar, kyrkor, företag, föreningar och väl- 
görenhetsorganisationer. Vi är samhällsbyggare.  
      Man behöver inte vara religiös för att vara  
kristdemokrat. Det räcker gott och väl att 
man tror på vårt principprogram. Bilden av 
oss som frommare människor än moderater,
socialdemokrater, liberaler eller soffliggare  
är bara en myt. Däremot har vi aldrig stuckit
under stol med att vår politik vilar på en stabil 
grund som håller över tid, med judisk kristna 
värderingar i botten.

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

KD Sollentunas fullmäktigelista toppas av kommunal-
rådet Thomas Nyman, ordförande i kultur- och  
fritidsnämnden, (mitten) följd av Towe Ireblad,  
civilingenjör och ordförande för kommunens energi- 
och miljöbolag SEOM och Erik Elverö ombudsman 
och ledamot i utbildningsnämndens arbetsutskott.  

1.  Thomas Nyman, kommunalråd, Töjnan
2.  Towe Ireblad, civilingenjör, Sjöberg
3.  Erik Elverö, ombudsman, Tureberg
4.  Carlos Romero, IT-konsult, Häggvik
5.  Angelika Lang, ombudsman, Edsviken
6.  Seppo Karmitsa, företagare, Törnskogen
7.  Bo Hansson, företagare, Rotebro
8.  Peter Kilander, ingenjör, Tureberg
9.  Gunnar Lunnergård, planarkitekt, Skälby
10.  Filippa Xanthos, socionom, Rotsunda
11.  Jan Fjellstedt, kulturvetare, Häggvik
12. Christina Sternerup Falkenström, 
 kommunikatör, Sjöberg
13.  Rikhard Saarenpää, platschef, Edsberg
14.  Christian Duvell, civilingenjör, Rotebro
15.  Stephanie Holmlund, lärarstudent,  
 Tureberg


