
Tack för Ditt stöd i valet 2022
- Tack för allt stöd och arbete under 

valrörelsen 2022, säger Thomas 

Nyman, gruppledare och 

kommunalråd för KD Sollentuna. 

- Glädjande kommer vi att fortsätta 

som ett av de styrande partierna i 

majoriteten även kommande 

mandatperiod. Jag ser fram emot att 

vi blir en stor och viktig grupp 

kristdemokrater i nämnder och 

styrelser. (Se nästa sida för vilka 

uppdrag KD förhandlat fram 

tillsammans med M, L och C.) 

Att KD också lyckades uppnå målet 

med ett regeringsbyte och bli ett 

regeringsparti med sex ministrar, är 

förstås glädjande.

- Vår lokalavdelning har ju numera en 

socialminister, Jakob Forssmed, som 

medlem. Det är stort, säger Thomas 

Nyman.

Trots att vi i Sollentuna lyckades bra i 

regionvalet, med 7,3 procent av 

rösterna och 3 314 röster, var det inte 

möjligt för oss i den styrande Alliansen 

att få majoritet utan att ta stöd av SD, 

vilket inte C ville gå med på. C valde då 

att samregera med S och MP med stöd 

av V. Nu är vi ett oppositionsparti, det 

näst största borgerliga partiet i 

regionen.

I kommunvalet fick vi 5,4 procent av 

rösterna (2 422 röster). Vi är ödmjukt 

tacksamma för det stödet. Dock hade vi 

hoppats på ett ännu större stöd för 

kristdemokratisk politik. Årets val 

innebar en tillbakagång från förra valet 

med 2,2 procentenheter. Med små 

marginal förlorade vi den här gången 

mandat. Idag har vi tre mandat i 

fullmäktige.

En valutvärdering har gjorts 

som kommer att behandlas av 

styrelsen.

KDs topptrio i kommunvalet. Fr v 

Erik Elverö, Thomas Nyman och Towe 

Ireblad. De är ordinarie i 

fullmäktige med Carlos Romero och 

Angelika Lang som ersättare. (Bild 

nedan Thomas Nyman med valledare

Christina Sternerup Falkenström.

Foto ovan: Lennart Molin. Nedan 

Robin Nilsson Boij

Ditt Sollentuna nr 4  år 2022 Ansvarig 

utgivare Peter Kilander



God jul och Gott nytt år

Eva Ireblad, KD, vice ordförande 

i Vård- och omsorgsnämnden fick 

äran att inviga det senaste, 

vackra äldreboendet i centrala 

Sollentuna – Villa Tureberg. 

Boende drivs av företaget 

Vardaga.

- Jag är glad över att vi fått 

ett nytt fint äldreboende i 

Sollentuna. Boende för seniorer 

är en mycket angelägen fråga för 

oss kristdemokrater, säger Eva 

Ireblad.

Högst upp i det nybyggda 

äldreboendet Villa Tureberg 

finns ”The Penthouse”. En 

festlokal med stor terrass och 

med en fantastisk utsikt över 

Sollentuna.

”The Penthouse” var fullt när 

boendet invigdes. Utöver Eva 

Ireblad fanns andra företrädare 

rån Sollentuna kommun, Vardaga, 

Nytida, Skanska som byggt huset 

och fastighetsägaren Altura. Det 

fanns också 

intresseorganisationer som t ex 

Demensföreningen i Sollentuna 

representerade.

I samma hus finns också ett LSS-

boende som drivs av Nytida. Båda 

verksamhetscheferna Louise 

Törnqvist och Ann-Sofie 

Övergaard välkomnade alla.

Boendet energiförsörjs med 

solceller på taket och är byggt 

med i material med låg 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 
God Jul och ser fram emot ett spännande och 
bra kristdemokratiskt år 2023.

Laguppställningen 

under

nya mandatperioden 
Efter förhandlingarna mellan KD, 

M, L och C har KD fått politiska 

poster i samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. Styrelsen för 

KD Sollentuna har beslutat 

tillsätta posterna med följande 

personer:

Kommunstyrelsen: Thomas Nyman,o

(ordinarie), Carlos Romero,e

(ersättare),

Towe Ireblad,e.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Thomas Nyman, o, Carlos Romero, 

e.

Kommunstyrelsens utskott för 

plan och exploatering: Towe 

Ireblad, o, Carlos Romero, e.

Utbildningsnämnden: Angelika 

Lang, o,

Lars Jägerskog,e.

Samhällsbyggnadsnämnden: Gunnar 

Lunnergård, o, Thomas Sehlan, e.

Miljö- o klimatnämnden: Carlos 

Romero, o,

Iris Josefsson, e.

Kompetens- och 

arbetsmarknadsnämnden: Jan 

Fjellstedt, o, Christina 

Sternerup Falkenström, e.

Vård- o omsorgsnämnden: 

Christian Duvell, o, Frida 

Stolt, e.

Socialnämnden: Jonas Hedman, o, 

Jan Better,e.

Kultur- och fritidsnämnden: 

Thomas Nyman, ordförande, 

Rickhard Saarenpää, o,

Peter Kilander,e.

Valnämnden: Ragnar Ståhle,o, Eva 

Ireblad.e.

Överförmyndarnämnden: Jan 

Fjellstedt,o.

De kommunala bolagen:

Nytt seniorboende invigt

av Eva Ireblad, KD

- Välkommen till vårt årsmöte den 20 februari 
kl 18.00, hälsar styrelsens ordförande Peter 
Kilander.


