
 

PRESENTATIONER AV KANDIDATER TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGELISTAN VÄSTERÅS 
 
 

 Agneta Luttropp 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Agneta Luttropp 

E-mail: agneta.luttropp@riksdagen.se 

Ålder vid valdagen: 68 

Familj: Ja 

Titel: Fil.lic  Riksdagsledamot 

Nuvarande huvudsysselsättning: Riksdagsledamot 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Arbetslivserfarenhet. 

SPSM (SpecialPedagogiska Skolmyndigheten), Mdh, lärare i särskola, talpedagog 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag har mitt stora intresse i utbildningsfrågor och 

runt barn/elever med funktionsnedsättning. Det är inom dom områdena jag jobbat sedan 1969 och 

fram till 2010 då jag kom in i Riksdagen. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1995 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag är varken 

höger eller vänster utan tycker uttrycket rakt fram är bra. Jag gillar inte kärnkraft, men jag älskar 

naturen. Politisk erfarenhet: KS, KF, UN, UAN. Riksdagsarbete 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Förskola/skola. Personer med 

funktionsnedsättning. Äldrefrågor.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Nej 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Den är lagom stor, behöver inte växa mer, nära vattnet, fina 

omgivningar, Djäkneberget, Kyrkbacken 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: En stad som är mer tillgänglig för alla, att Västerås tar tillbaka den position vi 

hade på 70-talet att vara en skolstad som man pratade om, som var ett bra föredöme, som tänkte 

modernt. Inte ett enda köpcentrum till utanför city.Fler affärer/cafeer/restauranger i city - inga tomma 

skyltfönster. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

  

 



Ali Khatab 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Ali Khatab 

E-mail: ali.khatab.u@gmail.com 

Ålder vid valdagen: 30 

Familj:  

Titel: Miljöingenjör 

Nuvarande huvudsysselsättning: Miljöingenjör i Länsstyrelsen i 

Västmanland län 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Jag är miljöingenjör. Jag har studerat miljövetenskap i Sverige. Jag har uppdrag som 

ersättare i miljö och konsumentnämnd. Det gav mig erfarenhet på båda politik och vetenskap. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Det känns väldigt bra att kandidera till 

kommunfullmäktig Jag vill sätta mig i KF och skulle vilja delta på beredningsmöten för att se och höra 

hur det kan se ut. Det är utmaning till mig att vara med i KF och jag vill ta det. Jag vill öka dialogen 

med innevånarna Jag vill ha en kommun där man har hög kvalitet på barnomsorg, skola och 

äldreomsorg. Jag vill att kommunen ska bli en plats som alla ska må bra och trivas i Västerås kommun 

skall barn kunna växa upp och känna glädje, trygghet. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2009 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: I miljöpartiet 

finns folk som brinner för att ha hållbarhet samhället. Det är jätte att det finns parti som tar hänsyn till 

miljö i fösta hand. Jag är glad i dag för att se miljöpartiet stiger upp i Västerås och Sverige. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Miljöfrågor. Skolpolitik. Integration.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås är lagom stad. Jag är trivs med cykelväger. Jag tror att 

Västeråsare är trevliga folk. Jag är nöjd. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Skolan är viktig för att ungdomar måste ha bra utbildningen. Västerås elever 

måste ha bra lärare. Miljö frågor är viktiga, miljö blev daglig sak. Det är viktig att cykla. Jag hoppas 

att MP ska växa i Västerås. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

  

 



Andreas Porswald 

 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Andreas Porswald 

E-mail: andreas.porswald@gmail.com 

Ålder vid valdagen: 39 

Familj: Ja 

Titel: Organisationsutvecklare 

Nuvarande huvudsysselsättning: Fritidspolitiker 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Historia/Statsvetenskap 

och ekologisk ekonomiprogrammet Mälardalens högskola. Lärarvikarie, Politisk 

sekreterare/Butiksförsäljare. Kommunal/Oppositionsråd Västerås. Ledamot 

Fältbiologerna/naturskyddsföreningen 91-96, Tillberga bandy styrelse 05-11. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Tycker grön politik är viktig utifrån jordens knappa 

resurser. Vi behöver en omställning av samhället och städerna så att minskade utsläpp sker från buller, 

luftföroreningar m.m. En trivsam stad är till för människor och djur. Skolan är en viktig start för barns 

utveckling. Att stärka hela utbildningssidan från förskola och vuxenutbildning är viktigt! 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1995 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Gillade partiets 

miljöpolitik och dåvarande EU-kritik! Politiska uppdrag som kommunal/oppositionsråd 2001-2010, 

Kommunstyrelse, Teknisk nämnd, Miljö- och konsumentnämnd, Äldrenämnd, Vafab Miljö AB mellan 

åren 1998-idag ( under olika mandatperioder). 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Bättre skola. Ekologisk omställning. Utvecklad 

stadsmiljö.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Inga speciella! Beror ju på vad det nya rikspartiprogrammet kommer fram till! 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: MÄLARNÄRA, bra natur, bra bredd på näringslivsstrukturen.  

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Utbyggd förskola och mindre barngrupper. Förstudie för spårtransporter, 

mindre barngrupper i skolan och jobb till ungdomar. Fler naturreservat. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 16  

 

 
  

 



Anna Lindén 

 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Anna Lindén 

E-mail: reflexerna@hotmail.com 

Blogg: gästbloggar på cykelkatten.blogspot.se 

Ålder vid valdagen: 34 

Familj: mamma, pappa, bror och syster med familjer 

Titel: Ekologisk ekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Utvecklare vid Eskilstuna 

kommun, kommunledningskontoret. Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Magister i ekologisk ekonomi, Mälardalens högskola. Miljösekreterare och utvecklare inom 

klimat, energi, natur och miljö vid Eskilstuna kommun 2006-pågående engagemang inom Bondens 

Marknad i Västerås, bl. a försäljning. Ledamot i ledningsgruppen sen mars 2012, sammankallande sen 

2013. Utbytesår i British Columbia, Kanada, 1998-1999. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag kandiderar för att våra barn och barnbarn ska 

slippa åka skidor i skidtunnel och då måste vi tyvärr stoppa klimatförändringarna även om det är j-igt 

jobbigt att hela tiden nöta in det hos folk. Men vi måste fortsätta berätta hur kul det är att cykla, hur 

gott det är med falafel och hur varmt och skönt det blir med biobränsle. Och att det är DÅLIGT att 

slänga skräp och BRA att återanvända. Pappors relation till sina barn hotas av att män tar ut så löjligt 

lite av föräldraförsäkringen och vem vinner egentligen på det? Välfärden hotas också av att män stängs 

ute från jobb som förskollärare och omsorgspersonal, här behövs satsningar. Annars får vi nöja oss 

med att rekrytera från hälften av befolkningen. Barn ska få göra livsval som inte hindras av 

uppfattningar av vad en tjej och en kille "ska" syssla med. Och det behövs mer idrott och kultur i 

skolan och mer jämställdhet så att killarna ska ha nån rimlig chans att hänga med. och mer 

utepedagogik. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: För att jag ville 

vara med i samma parti som Maria Wetterstrand och för att jag ville testa om det var kul att vara med i 

ett parti. Miljöpartiet var det självklara valet och den kraft som vill samma som jag: ersätta 

konsumismen, köttindustrin och klyftorna i samhället med nånting grönt och skönt.  Och för att 

Miljöpartiet har moderna lösningar på problemen, och för att MP är demokratiskt och fräscht. 

Sammankallande i valberedningen MP Västerås mars 2012-mars 2013. Ersättare i UAN sen augusti 

2011. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Att föräldrar ska dela lika på 

föräldraledigheten. Att man ska kunna leva ett bra och roligt liv utan att äga en bil och köra med den 

hela tiden. En ekonomi som belönar kretslopp och där räntan är ett minne blott. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Riks vill ha en tredelad föräldraförsäkring och vill ha kvar räntan tror jag. Det vill inte jag. Jag vill ha 

50/50 mellan föräldrarna och jag vill ha ett räntefritt samhälle där man inte tjänar pengar på pengar. 

Dessutom blir det ju omvänd Robin Hood: den som behöver låna pengar ska ge pengar i ränta till den 

som har råd att låna ut, osympatiskt. 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: - att vi inte har en skidtunnel - att vi har gudomligt många 

underbara små landsvägar för cykling så att man kan ta sig runt i regionen och många bra cykelvägar 

överlag i kommunen 

- Mälaren är fin att titta på och åka skridskor och skidor på - att det är en dans- och musikstad med 

mycket kultur!  

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: - ekologisk mat i kommunala verksamheter (att Framtidens mat sprids till 

samtliga enheter) - att vi ska få ta cykel på VL-bussarna och i den mån vi kan påverka, även på tåg - 

 

mailto:reflexerna@hotmail.com


att öppna upp omsorgsyrkena för killar och öppna upp höga chefsjobb till tjejer - mindre pengar till 

bilvägar och flygplatser, mer till lärare, utemiljöer och underhåll av cykelvägar - mindre pengar till 

"sätta Västerås på kartan-projekt" - utveckla närservicen mm i stadsdelar så att boende har nära till det 

som behövs, t ex skolor o butik 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Barbara Conte 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Barbara Conte 

E-mail: barbara.conte@mp.se 

Ålder vid valdagen: 61 

Familj: Sambo och vuxen dotter 

Titel: Landstingsråd, miljö & folkhälsa 

Nuvarande huvudsysselsättning: 75% politisk uppdrag i landstinget 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Kvalitetingenjör och 

Mdh- examen i ekologisk ekonomi inom programmen "Planering för hållbar utveckling", 160 

akademiska poäng. I Landstinget - landstingsråd med ansvar för miljö och folkhälsa, BACO 

Hållbarhet – företagare, miljö/kvalitetskonsult, ASEA, ABB AB- Projekt koordinator, 

produktionsingenjör, konstruktör, kvalitetsingenjör. SIF ombud Avd. 18, ABB AB Västerås (1992-

2002), Naturskyddsförening (2004-…).Revisor I SBM, MP sammankalande, kongress ombud, EU- val 

projektsamordnare,etc. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag är intresserat av hållbarhetsfrågor. 1)Jag anser 

att det är viktig att jobba med miljö-klimatpolitiken på kort, medellång och lång sikt. Vill bidra med 

att ställa om vårt samhälle och minska utsläppen av klimatpåverkande gaser med , samt bidra med att 

utveckla ett ekologiskt, ekonomisk hållbart samhälle. 2) Vill bidra att sjukdomsförebyggande insatser 

implementeras i alla vård instanser i kommuner och landstinget för alla åldersgrupper i länet. 3)Det 

finns ett stort antal nya svenskar i Västmanland och jag ser dem som en politisk, kulturell och 

ekonomisk tillgång, jag vill verka att skolorna och bostadsområden blir en kreativ, öppen, demokratisk 

och kulturell mötesplats för såväl majoritets som minoritetskulturer i Västerås. Vill att resurser tas till 

vara som brobyggare mellan kulturerna, arbeta mot segregering av olika slag bland annat genom att 

olika människor lär känna och har nytta av varandra. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2005 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Pga. partiets 

program och grundideologi som vilar på en : solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet - 

solidaritet med kommande generationer – solidaritet med väldens alla människor. Hållbarhetsfrågor är 

stort intresse för mig, jag har bildat mig en bra uppfattning om hur olika verksamma aktörer i 

samhället ser på miljöproblemen och hur miljöarbete kan bedrivas. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Hållbar samhällsutveckling. Miljö-

klimatfrågor. Integrering.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: I Västerås finns allt vad jag behöver för att ha bra liv och 

önskar det samma för alla länets invånare. dvs arbete, bra hälsovård, nära till natur - fritidsaktiviteter. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Hållbarhetstänk där alla invånare har jämlik hälsovård, bra skolor, gift fri mat 



utan tillsatser och boende för alla invånares behöv, tillgång till frisk luft och vatten. Miljöfrågor är 

stort intresse för mig, jag har bildat mig en bra  uppfattning om hur olika verksamma aktörer i 

samhället ser på miljöproblemen och hur miljöarbete kan bedrivas. Mångfald - för att låta mångfalden 

i skolan och i bostadsområdet bli en möjlighet, istället för ett hinder. 

 

Om min kandidatur  
 

Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Calle Edlund 
 

Presentation 
Namn: Calle Edlund 

Ålder 20 år. 

 

Politik 
Jag är ny i MP, ny inför politik i stort, men jag vill iallafall driva frågan om att 

införliva hortikultur (permakultur) i Västerås.  

 

Vilken plats som helst på listan. 

 

 

 

Caroline Närhi 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Caroline Närhi 

Ålder vid valdagen: 40 

Familj: Ja 

Titel: Folkbildare, grundskollärare 

Nuvarande huvudsysselsättning: Politisk sekreterare 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Grundskollärarexamen SO 4-9 kompletterat med 

waldorfpedagogik. Har arbetat som fritidspedagog i en F-3a och 

som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Har 

varit mycket aktiv i Rädda Barnen och där bland annat arbetat med 

samtalsgrupper för tonårstjejer. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag tycker det är viktigt att vi visar att vi är många 

som står för en grön politik i Västerås, att vi är starka lokalt och har många på listan med en bra 

fördelning av ålder, kön, utbildnings- yrkes- och etisk bakgrund. Jag vill bidra till mångfalden och vill 

därför stå på listan. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Har 

sympatiserat med MP:s värderingar sedan gymnasietiden men blev medlem först 2010. Jag gillat 

miljöpartiets syn på delat ledarskap samt att det är det enda parti som egentligen står för visionerna om 

ett nytt samhälle. Vi borde fatta långsiktiga beslut och inte bara tänka på våra egna liv och vår egen 

vinning. Miljöpartiet säger det vi behöver göra, vi behöver göra livsstilsförändringar, det är inte 

bekvämt men nödvändigt! 

 



De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Barnrättsfrågor, kultur- och folkbildningsfrågor 

och genusfrågor. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 
 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Lättillgängligt friluftsliv, global Living och atmosfären där, 

Vallby friluftsmuseum och Bio Elektra 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag gillar inte devisen Ett Kaxigare Västerås som används nu i många 

sammanhang. Jag tycker inte att kaxig är ett bra ord och det står inte för det jag vill att Västerås ska 

vara. Vill ha mer en mer go anda som man har typ i Karlstad och Göteborg. Det finns ett nätverk här i 

Västerås som heter ett Skönare Västerås. Det stämmer bättre in på hur jag vill att Västerås ska 

förbättras. Jag vill att folk ska hälsa mer på varandra, vara mer positiva och prestigelösa mer tillåtande 

att sticka ut och vara annorlunda. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 10 

 

 
 

Cecilia Nyström 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Cecilia Nyström 

Ålder vid valdagen: 54 

Familj: make 

Titel: diakon 

Nuvarande huvudsysselsättning: Sjukhusdiakon 

Tidigare studier / arbetslivserfarenheter / erfarenhet från ideella uppdrag: Kulturvetare; Social 

handläggare vid Statens Invandrarverks flyktingförläggning 1987-92 (tjänstledig 1 år för Svenska 

Kyrkans uppdrag i Jerusalem); Diakonvigd för Svenska Kyrkan 1994; arbetat som flyktingdiakon 7 år, 

församlingsdiakon 3 år och de senaste 10 åren som sjukhusdiakon. Är sedan juni -12 Miljöpartiets 

ersättare i Individ- och familjenämnden. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag har kommit till en ålder och en punkt i mitt liv 

där det inte längre räcker att tycka och tänka om saker. Med den kraft jag har vill jag  verka för ett 

rättvisare samhälle och ett bättre förvaltarskap av skapelsen. Jag har i mitt arbete fått dela många 

människors nöd och utsatthet. I kamp för dem som inte själva kan föra sin talan vill jag engagera mig i 

politiken. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2009  

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag har varit 

Miljöpartiets sympatisör sedan partiet bildades, alltsedan mitt engagemang i "Nej till kärnkraft" 

rörelsen; och alltid röstat, trott och hoppats på Miljöpartiet. Nu känner jag att jag vill bidra med den 

kunskap och erfarenhet livet gett mig, för att med partiet verka för ett grönare och rättvisare samhälle. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Stadsodling. Rabatter och kolonilotter åt alla 

intresserade på stadens mark. Integration. Ett gott samhälle byggs av delaktighet, där allas erfarenheter 

tas tillvara. Äldreomsorg och en hälso/sjukvård med helhetsperspektiv. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram:  
  



 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Jag tycker om stadens historia, och framtid: - stenarna och 

landmärkena från vikingarna, medeltidens kyrkor, klosterruinen, stadshuset, Metallverken och ASEA, 

inflyttningens nya stadsdelar - allt finns här blandat i stark framtidstro men också med ett vemod och 

en hemlängtan som berör mig. Här finns stad och landsbygd i nära förening. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Västerås är en växande inflyttningsstad med en alltmer mångkulturell 

befolkning, och jag ser konstruktiv kunskapsdelning som en av stadens allra främsta tillgångar och 

utmaningar. Jag vill arbeta för en praktisk integration, där mångas erfarenheter tas tillvara. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ej valbar plats. 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Danuta Diop 

 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Danuta Diop 

E-mail: danuta.diop@tele2.se 

Ålder vid valdagen: 56 

Familj: Man, tre barn 

Titel: Legitimerad sjusköterska 

Nuvarande huvudsysselsättning: Legitimerad sjusköterska i Västerås stad, Vård och omsorg 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Har varit aktiv i flera 

ideella föreningar  med  ledande stjärna av engagemang, omtänksamhet  och att bry sig om 

medmänniskor. Ingen av dem är mindre eller mera värd än den andra och pga. detta vill jag inte nämna 

någon. Alla föreningar som var jag eller är fortfarande medlem är viktiga för mig och ligger varm i 

mitt hjärta.   

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Den röda tråden som tidligt ser man i mitt liv 

handlar om frihet, etik , moral om mänskliga rättigheter. Dessa fyra principer har även påverkad mitt 

yrkes val och mina ideella uppdrag samt politisk val av MP. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan:  

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Att vara 

medlem i miljöpartiet handlar inte bara om mig som individ med mest om mina insatser för 

medmänniskor i dagsläge med min mångkulturell tänkande och ansvar för mänsklighetens arv till 

kommande generationer. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Samhällsgemenskap - vi har ansvar för 

varandra (god vård och värdig omsorg för äldre). Lika rätt att växa utifrån egna förutsättningar (stoppa 

diskriminering och rasism, rätt till sjukvård för papperslösa))). Deltagande demokrati behöver 

engagemang ( fungerande rättstat) 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås natur, klimat politik, tillgänglighet till vård och 

omsorg, skolpolitik satsningar att skapa nya jobb och möjligheter att missgynna de växande företagen 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Hälsovårdpolitik speciellt äldreomsorg:-flera sjukvårdanställda med adekvat 

utbildning -arbeta inom äldrevård enligt salutogen förhållningsätt -förbättra samt höja kvalitet och 

utförande i hälso sjukvården i syfte att patienten/brukaren vara nöjd och uppleva enligt KASAM 



begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt känna sig hörd, bekräftad, delaktig och respekterad 

och förstådd speciell om man är invandrare men  mångkulturell tänkande 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Eddie Johansson 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Eddie Johansson 

E-mail: eddie.johansson@energyeducat.se 

Ålder vid valdagen: 62 

Familj: Fru, tre döttrar, papegoja, höns 

Titel: Civilingenjör, Seniorkonsult 

Nuvarande huvudsysselsättning: Miljö- och säkerhetschef Norrenergi AB, Solna 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag:  

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag brinner för hållbarhetsfrågor och tycker CSR-

frågor känns angelägna. Dessa frågor hanteras bäst i Miljöpartiet. Vill engagera mig regionalt. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Ingen politisk 

erfarenhet tidigare 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Hållbarhet. Socialt ansvarstagande. Regionen. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Närhet till natur och Mälaren, Djäkneberget 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Energisituationen inom värme och elproduktion, hållbar utveckling. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 15  

 

 
 

Gustavo Varela 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Gustavo Varela  

E-mail: gustavo.varela@mp.se 

Ålder vid valdagen: 57 

Familj: Skild, flerbarnspappa 

Titel: Medborgare 

Nuvarande huvudsysselsättning: IT-ansvarig, Peronstöd Mälardalen AB 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Ingenjör sedan 1982, 

fyraårig teknisk linje, elektronik och telekom inriktning. Solid och bred teknisk bakgrund med gedigen 

erfarenhet av utveckling, support och försäljning av teknologi. Jobbat som: utvecklingsingenjör, 



tekniker, supportchef, försäljningsingenjör, projektledare och produktchef. 2005-08 Kulturarrangör 

och kommunikatör, FORUM OMNIS TERRA, ideell förening. Ansvarig utgivare och redaktör av den 

tvåspråkiga (spanska - svenska) nyhetsbrev "pasaenvasteras" (det händer i Västerås). 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Föddes i Uruguay mitt i en långvarig ekonomisk 

och politisk kris som slutade i statskupp jun-73. Aktiv i studentrörelsen blev tvungen att fly till 

Argentina nov-74. Flydde igen dec-77 när mina kompisar greps och försvann spårlösa. Hamnade i 

Sverige första gången maj-78. Var delvis engagerad i Kampanjen mot Kärnkraft 1980. Tillbaka i 

Uruguay 85, stödde aktivt center-vänster koalition Breda Fronten (i regeringen sedan 2005). Kom 

tillbaka till Sverige 2004 som följd av den ekonomiska krisen som drabbade regionen i dessa år. 

Drivkrafter: Att utvecklas som människa och påverka min omgivning. Egenskaper: Analytisk, 

ansvarskännande, ihärdig, social, bra lyssnare. Är och alltid varit en stigfinnare. Mål: Att bidra med 

kunskaper, färdigheter och erfarenhet till ett nytt och grönt samhälle. Anser oerhört viktigt att 

mångfalden vi förespråkar speglas i våra kandidater. På samma sätt som vi strävar efter en jämlik 

könsfördelning, borde vi beakta sexuell läggning och kulturell/etnisk bakgrund. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: Mars 2011 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Tycker MP är 

bästa verktyget för att förändra samhället i rätt riktning och MP är första politiska partiet jag tillhör 

sedan tonårsdagar. Mitt största politisk erfarenhet har varit som oberoende, inte partiansluten medlem i 

Breda Fronten i Uruguay. Mellan 1986 och 2002 deltog i 8-10 valrörelser (primärval, allmänna val, 

kommunval, folkomröstningar) i alla möjliga uppdrag (kommunikations ansvarig, valinformatör, 

representant i valdistrikt, datainsamling och statistisk, osv.) 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Demokrati. Diskriminering. Skolan.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Har inga principiella åsiktsskillnader med partiprogrammet vare sig på riks- eller lokalnivå. Snarast 

tvärtom, tycker vi har varit mer angelägna i att "smälta in" med de Rödgröna och med 

tjänstemannagruppen än i att profilera oss som självständigt alternativ med egen stil och därför har 

vissa rubriker i vårt handlingsprogram blivit lidande (t.ex. "Demokrati, jämställdhet och integration"). 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Hamnade i flyktinglägret i Hallstahammar 1978 

(västmanlänning från allra första början!) och Västerås var första "storstad" jag lärde mig känna. 

Första minnena är från Vasaparken, Svartån och Gamla stan. Efter studierna i Göteborg kom tillbaka 

82 som nybliven ingenjör och ASEA-anställd. Västerås är min hemstad, med vänner från för och nu, 

lagom storlek och fin arkitektur. Jag trivs, hel enkelt! 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Västerås är en privilegierad stad, som verkar vara skonad från de stora 

segregationsproblem andra stora städer lider av. Men det är bara på ytan. Segregationen i alla sina 

former (inte bara kultur- och etniskrelaterad) växer i stan som en tickande bomb. Än kan vi göra 

mycket för att ändra på det, men det krävs mer än bara fina formuleringar i ett handlingsprogram. 

Allmän diskriminering, arbetsmarknadsintegration, bostads- och skolsegregation och politiskt 

deltagande är några områden där vi borde vara kapabla att leverera påtagliga ändringar under nästa 

mandatperiod (om inte redan på den här!). 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 6 

 

 
 

Harriet Carlhed 
 

Har ingen presentation. 



 

Håkan Wretljung 
 

Har ingen presentation. 

 

 
 

Jenny Våglin 
 

Presentation 
Namn: Jenny Våglin 

Ålder: 33 

Yrke: Redovisningsekonom 

 

Politik 
Hjärtefrågor: våld i nära relationer. Vi måste ta en ställning mot våld i alla former av relationer.  Vi 

måste även börja se den enskilda individen i samhället, för att även om vi har bra paketlösningar så 

fungerar det inte på alla. Vi måste även bygga ett bra samarbete mellan oss i kommunen och de ideella 

organisationer som finns. Jag är inte intresserad att kandidera till platser ovanför plats 10. 

 

 
 

Johan Borgstedt 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Johan Borgstedt 

E-mail: johan.o.borgstedt@gmail.com 

Ålder vid valdagen: 36 

Familj: Sambo 

Titel: Egen företagare och Civilekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Egen företagare 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Civilekonom. 

Egenföretagare. Marknadschef. Försäljningschef. Platschef 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Ibland kan jag bli trött på mig själv när jag har en 

massa idéer, åsikter och tankar men inte gör något med dem. I och med att jag nu kandiderar till 

kommunfullmäktige så kommer jag inte undan längre. Det räcker inte med att tycka utan att lägga 

handling bakom. Jag är Johan och har ett grönt perspektiv kombinerat med en entreprenörs synsätt. 

Det är nog vara bra för näringslivet och politiken att närma sig varandra. Som person så är jag en 

energisk och en glad skit. Jag bor mitt i stan tillsammans med min sambo. Jag kandiderar för att jag 

tror att det politiska systemet kan utvecklas. Med egen erfarenheten som egenföretagare så vet jag och 

är övertygad om att många goda idéer tyvärr dödas av byråkratin (både tid och kostnader). 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2012 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Att värna om 

vår miljö är en värdering jag alltid ställer mig bakom. Valet att bli medlem grundar sig i denna 

värdering. Jag skall även ärligt säga att jag influerats och påverkats av interaktionen med engagerade 

lokala miljöpartister. Jag har ingen tidigare politisk erfarenhet. Personligen vet jag inte om det är bra 

eller dåligt? Bra att jag är ”ren” i tanke och ambition men saknar politisk erfarenhet och kunskap.    

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Vår miljö. Näringslivsfrågor. 

 



Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Jag delar miljöpartiets ideologiska grundvärderingar men är inte alltid överrens om att sakfrågor 

hanteras på det sätt jag tycker är bäst. Här och nu vill jag inte lyfta några sakfrågor utan istället lova att 

jag kommer vara tydlig med mina åsikter men lika lyhörd för alternativa förslag och alltid verka för 

partiets bästa. 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Jag bor, lever och är uppvuxen i Västerås. Behöver jag säga 

mer än att jag älskar Västerås. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Det finns så mycket som kan bli bättre i ett redan mycket bra Västerås. Jag 

gillar inte utvecklingen i handeln. Centrum och Hälla behöver stärkas i förhållande till dominanten 

Erikslund. Utan att vara riktigt insatt i skolfrågor så tycker jag att den kommunala skolan behöver ge 

privatskolorna en riktig match. Jag tror att utbildning inte bör bedrivas i vinstsyfte.   

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Johan Norrlin 

 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Johan Norrlin 

Ålder vid valdagen: 55 

Familj: Ja 

Titel: Geolog 

Nuvarande huvudsysselsättning: Statsgeolog vid Sveriges Geologiska 

Undersökning 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Gymnasium naturvetenskaplig linje 1977. Efter gymnasiet arbeten inom äldreomsorg, i 

restaurangbranschen m.m. Aktiv i Folkkampajen mot kärnkraft i Uppsala. Högskoleexamen i 

Geovetenskap 1984. Vidareutbildning Waldorfgymnasiepedagogik, tot c:a 1 år 1994-2000 Arbetat 

som geolog sedan 1986, i gruvbranschen och på SGU. Arbetade som Waldorfgymnasielärare på heltid 

2000-2009 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag hoppas att med min breda erfarenhet från arbete 

med miljö- och naturresursfrågor, mina skolerfarenheter och mitt engagemang i en levande landbygd 

skall kunna bidraga till MP's kommunalpolitik i Västerås. Jag bor på en gård med 

familjehemsverksamhet. Den inblick detta ger av utsatta människors situation vill jag också ta med 

mig in i "politiken". 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: Några år på 80-talet, åter medlem sedan 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Det var en 

naturlig fortsättning på engagemanget i Folkkampanjen mot kärnkraft. Mitt miljöengagemang har 

sedan dess bestått. Inför valet 2010 blev jag mer aktiv, framför allt pga ökad frustration över den 

långsamma takten i verkliga miljöfärbättringar och ohämmad tillväxtfilosofi. Jag blev också alltmer 

ifrågasättande till rådande strömningar inom pedagogik, välfärds- och rättvisefrågor. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Hållbar utveckling inte minst i utvecklingen av 

relationen mellan stad och landsbygd. Skolpolitik. Mineralpolitik. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: ag 

anser att aktiebolag inte hör hemma som driftsform inom vård- skola och omsorg. Jag är mycket 

tveksam till "RUT-avdraget". 

 



 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Människorna. Skultuna kommundel. Centrum. Vattnen, dvs 

Mälaren, ådalarna m.m. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Goda relationer mellan stad och land. Bibehållen/förbättrad decentraliserad 

kommunal service på serviceorterna. Anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden. Nollvision avseende 

bristande respekt och professionalitet i bemötande från kommunal personal, särskilt mot människor i 

beroendeställning. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej. 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 15 

 

 
 

Johannes Wretljung Persson 
 

Presentation och personlig information 
Namn: Johannes Wretljung Persson 

Ålder: 26 år 

 

Personlig information och politikområde 
Fritidpolitiker, sammankallande i MP Västerås ledningsgrupp. Ägnar mycket av fritiden åt massor av 

intressen, bland annat; bräd- och kortspel, levanderollspel, klättring, bio och dansa. Den nuvarande 

mandatperioden är min första som politiker. Det är väldigt lärorik och intressant. Därför vill jag 

fortsätta med mitt engagemang inom partiet. Framför allt så har jag intresse kring demokrati, 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället. Därtill så är jag intresserad av 

innovationsprocesser (eftersom jag studerar på innovationsprogrammet vid Mälardalens högskola). 

Den stora omställningen till ett hållbart samhälle som behöver göras i världen, och så även i Västerås 

är en väldigt stor innovationsprocess. Därför tycker jag det är extra intressant att fundera kring hur vi 

kan fatta politiska beslut, som möjliggör för människor att ändra på sina levnadsvanor till det mer 

hållbara. Har du några frågor? Ring, eller maila mig gärna; 070 36 94 845, 

johannes.wretljung.persson@gmail.com 

 

 
 

Jonas Bruslind 
 

Presentation 
Namn: Jonas Bruslind 

Ålder: 40 

 

Politik 
Intresserad av genusfrågor, sexualitet, etnicitet, klassfrågor, jämlikhet/jämställdhet, hållbarhet, 

miljö/klimat och stadsplanering. Vilken plats som helst på listan.    

 

 
  

mailto:johannes.wretljung.persson@gmail.com


Magnus Edström 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Magnus Edström 

E-mail: magnus.edstrom@mp.se 

Ålder vid valdagen: 46 år 

Familj: Sambo med Malin Pettersson. Vi har ett gemensamt barn. 

Tre barn från tidigare förhållande. 

Titel: Hydrolog 

Nuvarande huvudsysselsättning: Kommunalråd. Tjänstledig från 

Länsstyrelsen i Västmanlands län. 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Filosofie 

kandidatexamen från geovetarlinjen i Uppsala med huvudämne hydrologi 1992. Jobbade som 

hydrolog på SMHI i Norrköping 1993-2007. Har en tjänst som vattenhandläggare på länsstyrelsen i 

Västmanlands län sedan 2007. Är tjänstledig för politiska uppdrag sedan 2010. Sitter i fullmäktige, är 

ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i styrelsen för Mälarhamnar AB samt i Byggnadsnämnden. 

Har tidigare under mandatperioden varit vice ordförande i nämnden för funktionshindrade. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Mina främsta drivkrafter i livet är att göra den här 

planeten till en bättre plats att bo på i kombination med så mycket egen hållbar livsnjutning som 

möjligt. Tyvärr står dessa båda inriktningar ofta i konflikt med varandra då världsförbättrandet tar så 

mycket tid. Att hitta balansen är den ständiga utmaningen. Jag är mycket mer generalist än specialist 

och uppskattar att hålla på med strukturella frågor betydligt mer än "plakatpolitik". Är beroende av att 

se konkreta resultat för att inte tröttna. Gillar "uppströmsarbete", dvs att angripa utmaningarna så nära 

källan som möjligt och så tidigt som möjligt. Ett vanligt politiskt dilemma är att man kommer in för 

sent och/eller på fel nivå i den avgörande diskussionen. Man måste inse att makt är en förutsättning för 

att få inflytande. På fritiden älskar jag att umgås med familjen, ägna mig åt friluftsliv och att lyssna på 

musik. Årets höjdpunkt är festivalen Peace and Love i Borlänge i juni där allt jag uppskattar går att 

kombinera. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2008 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Har 

sympatiserat med miljöpartiets värderingar sedan början av 90-talet, men det blev inte av att jag blev 

medlem förrän långt senare. Det jag uppskattar med miljöpartiet är att det känns öppet och 

välkomnande. Ideologiskt gillar jag att politiken tar ett helhetsgrepp på frågorna med en insikt att allt 

hänger ihop. För mig är det också fundamentalt att politiken utgår från naturens ramar och spelregler. 

Det är vi människor som är beroende av naturen inte tvärtom. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Bygg den täta, gröna, funktionsblandade, 

mysiga och tillgängliga staden. Satsa på energieffektivisering och förnybar energi. Använd 

skattepengarna till kommunal kärnverksamhet och satsningar på ökad hållbarhet 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Jag anser att partiets ståndpunkt när det gäller frågan om vinster i välfärdssektorn är otydlig. För mig 

är det en icke-fråga. Om man ställer rätt kvalitetskrav och följer upp dessa har jag inget problem med 

att företagen i välfärdssektorn går med vinst. Tvärtom anser jag att vinstmål är en förutsättning för ett 

hållbart företagande, men det bygger förstås på att vinsten används på ett klokt sätt. 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås kvaliteter består främst av närheten till Mälaren och 

att det finns ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar. Skidspåren på Rocklunda är en fantastisk 

tillgång på vintern, liksom isen på Mälaren och den plogade banan. För mig som bor i centrala 

Västerås är det enkelt att leva utan bil, vilket jag tycker är en grundläggande kvalitet i livet. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Blev utsedd till bilens fiende nr i Västerås av en moderat politiker. Det är en 

titel som förpliktigar. Att minska bilismen öppnar upp enorma möjligheter för att bygga ett 

 



trivsammare, öppnare, mysigare samhälle med ökad närhet mellan människor, fler mötesplatser och 

minskad segregation. Tror mycket på mångfunktionella mötesplatser som kan locka olika typer av 

människor till samma målpunkt. Genom att få stopp på energislöseriet inom kommunen uppnår vi 

både en bättre miljö samt får loss resurser som kan läggas på kommunal kärnverksamhet, samt 

åtgärder för att skapa en hållbar kommun. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja  

 

 
 

Malin Pettersson 
 

Har ingen presentation. 

 

 
 

Maria Thisell 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Maria Thisell 

Telefonnummer: 0763392001 

E-mail: thisell@ymail.com 

Ålder vid valdagen: 34 

Familj: Ja 

Titel: Projektledare 

Nuvarande huvudsysselsättning: Projektledare för Det handlar 

om Kärlek på Rädda Barnen -som handlar om att synliggöra barns 

och ungdomars rättighet att leva ett liv fritt från all form av våld, 

hot och förtryck. 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Projektstödjare 

jämställdhet samt utvecklingsledare på Länsstyrelsen, projektledare Hedersrelaterat våld och förtryck, 

IFO, Västerås stad m.m. bl.a. flera år inom restaurangbranschen. Studier: Fil.kand i Medie- och 

kommunikationsvetenskap + Påbyggnadsutbildning - magisterår med  Interkulturell kommunikation, 

samt några  kurser bl.a. Socialpsykologi, 10 hp, Annat: Styrelsen för föreningen Kvinnohuset i 

Västerås, tidigare aktiv inom Cheerleading, både som utövare och tränare. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag är född och uppväxt i Västerås (väster om 

Svartån), efter gymnasiet flyttade jag till Sundsvall för att studera något som ständigt fascinerar mig, 

nämligen Information och Kommunikation. Flyttade hem till Västerås igen efter några år i Shlm och 

Gbg och byggde på min utbildning med interkulturell kommunikation.  En fråga som har engagerat 

mig är våld i nära relation, vilket jag anser vara en folkhälsofråga. Då jag varit ute på skolorna i 

samband med "Det handlar om Kärlek" har mitt intresse för frågor kring skola och utbildning 

ökat.  Varför jag kandiderar? Jag vill jobba för att skapa goda förutsättningar för att Västeråsare ska 

kunna må bra.  Jag önskar att alla människor ska få åtnjuta sina mänskliga rättigheter, och jag brinner 

för Barnets rättigheter. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2009 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag blev 

medlem i Miljöpartiet för att det är det partiet som står närmast mina värderingar och tankar. Jag är 

trött på överkonsumtion, stress och materialism.....   Jag vill vara med och påverka för att fler 

Västeråsare ska vara lyckliga och må bra och kunna leva utefter mänskliga rättigheter och vara med 

 



för att skapa ett mer hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. just nu (sedan valet 2010) 

är jag ledamot i KIF-nämnden. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Folkhälsa. Migration och bättre 

samhällsintegration. Skola och utbildning.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås är en fin stad och det är nära till allt, och det är lätt att 

ta sig till och från olika platser. Vi har många fina miljöer nära stadskärnan, som jag älskar att 

promenera kring, såsom uppe på Djäkneberget, längsmed Svartån och bakom Domkyrkan. Det bästa 

jag vet är att vara nära Mälaren, där kan jag sitta i flera timmar med nära och kära och bara vara. Jag 

trivs med mångfalden i Västerås. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag vill att Vås ska vara en stad som är tillgänglig för alla, en stad som jobbar 

med jämställdhet och jämlikhet och där alla har möjlighet att påverka. Fler forum för dialog. Jag vill 

att alla barn ska ha möjlighet till att växa upp i en trygg miljö, både i hemmet och i skolan. Västerås 

ska vara en skön stad att leva och bo i där det finns goda förutsättningar för människor att må bra, med 

möjlighet att ha ett jobb.  Jag kan också se att det behövs fler vuxna i skolan. En skola som inspirerar 

och tar vara på lärande och utveckling. Vill satsa på det förebyggande långsiktiga arbetet. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Marléne Tamlin 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Marléne Tamlin (fd Andersson) 

E-mail: marlene_tamlin@yahoo.se 

Ålder vid valdagen: 29 

Familj: Min man Erik, samt diverse föräldrar och bonussyskon med 

mera spridda över världen 

Titel: Ekologisk ekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Kommunalråd (MP) Västerås 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Utbildning: Magister i Ekologisk ekonomi (och Miljövetenskap) från MDH. 

Teatergymnasie innan det. Diverse kortare kurser inom ledarskap, mediaträning, miljöstyrning mm. 

Arbete: Olika sommar-, extra- och projektjobb vid sidan av, eller som avbrott i, studierna; 

Annonsansvarig MP Västerås, miljökonsult, vikarierande marknadsansvarig, HR-assistent, 

databasadministratör, tryckerimaskinist, ogräsplockare, internpostutdelare, hökastare mm. Övrigt: 

Hästtjej, studentföreningsaktiv, resor mm 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Att jag ville ägna min tid åt att försöka knuffa 

planetens och mänsklighetens utveckling åt rätt håll har jag alltid vetat. Däremot trodde jag länge att 

just politik inte var något jag hade tålamodet och humöret för. Nu, efter snart tre år i politiken, VET 

jag att jag inte har det. Att försöka rädda världen genom kommunpolitik är frustrerande, krävande, 

stressande, svårt och går plågsamt långsamt. Men jag har också lärt mig oerhört mycket, och upptäckt 

att även om jag saknar tålamodet, så har jag andra sidor som blommar i den här rollen. Det är mycket 

som behöver göras och förändras i Västerås, både för västeråsarnas och världens skull. Och jag brinner 

av lust att få använda allt jag nu lärt mig, både om kommunen, om de andra partierna, om media och 

om mig själv för att fortsätta kämpa för de förändringarna genom en ny valrörelse, och i formandet av 

en ny mandatperiod. Med hopp om förnyat förtroende, ert kommunalråd Marléne 

 

 



Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2000? 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag såg det nog 

aldrig som ett alternativ att inte bli medlem.Erfarenhet från innevarande mandatperiod: kommunalråd, 

gruppledare, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ordförande Miljö- och konsumentnämnden, vice 

ordförande Västmanlands Teater, vice ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (lämnat), 

VKL:s styrelse (Västmanlands kommuner och landsting), Fairtrade City Västerås styrgrupp, 

Mälardalsrådet 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Hållbar ekonomi. Matfrågor (konsumtion). 

Etiskt ansvar. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Inget dramatiskt, lite nyansskillnader ibland. Partistyrelsens förslag till nytt partiprogram är lite för 

mesigt i vissa punkter, men jag tror att kongressen rättar till det. 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: En grön stad i lagom storlek. Nära till det mesta. Landets bästa 

MP-avdelning. =) 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Personligen tycker jag att Västerås är lite.... tråkigt. Jag vill ha mer ekocaféer, 

veggorestauranger, kultur, mångfald, soliga uteserveringar, spontanaktiviteter mm. Att översätta det i 

kommunpolitik är inte helt lätt. Det handlar om investeringar, näringslivspolicyn, ökad efterfrågan 

genom kampanjer och utbildning och en massa annat. Annars är nåt av det viktigaste (och svåraste) att 

få till politiskt att prioritera de kommunala resurserna. Det är relativt lätt att få till satsningar på 

hållbara saker, men vi måste också sluta satsa på de ohållbara, annars blir det ett (dyrt) nollsummespel. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Martin Lindahl 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Martin Lindahl 

E-mail: m.lindahl@gmail.com 

Ålder vid valdagen: 28 

Familj: Sambo 

Titel: Civilingenjör och -ekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Elkraftskonsult 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Studerade teknisk fysik och nationalekonomi i Göteborg. Var aktiv i styrelsen för fysiks 

idrottsförening och kassör i fysiks arbetsmarknadsgrupp. Jobbade i ett ungt företag som heter 

Chalmers Teknologkonsulter. Flyttade till Ludvika för ex-jobb på ABB. Kom sedan in på 

traineeprogrammet på ABB och åkte på utlandspraktik till São Paulo i Brasilien. Efter 3 år i Ludvika 

flyttade jag till Västerås och för att jobba som elkraftskonsult för Xdin. Har arbetat med elkonstruktion 

av tåg på Bombardier. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag är uppvuxen på landet utanför Nyköping. Mina 

föräldrar var med i de yttre cirklarna när Miljöpartiet startades när de studerade i Uppsala. Det har 

alltid varit naturligt att värna om djur och natur, och jag har uppfostrats till en världsmedborgare. Jag 

har idrottat mycket i mitt liv och tycker att lagsporter är det roligaste. Ett annat fritidsintresse sen 

barndomen är segling, och jag har nyss skaffat mig en egen liten segelbåt i Mälaren. Jag har ett stort 

intresse för både teknik och ekonomi, och med mitt samhällsintresse tror jag att jag både har ett driv 

och kunskaper som kan hjälpa utvecklingen mot framtiden. En av de frågor som ligger mig närmast 

 



om hjärtat är hur vi kan sätta upp incitament för att hjälpa teknikutvecklingen av rena energikällor att 

ta över från de gamla. Även hur vi fokuserar våra ekonomiska resurser på bästa sätt för att få störst 

resultat. Jag tror att lösningen är en ekonomi med tydliga spelregler satta från gränserna av vad vår 

jord klarar av. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag har alltid 

varit miljöpartist även om jag inte har varit registrerad som medlem. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Energi- och klimatpolitik. Näringslivspolitik. 

Minska arbetslösheten.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Jag känner att mina åsikter generellt passar bra med Miljöpartiets.  

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Jag tycker om den fina innerstaden med Svartån som rinner 

genom staden. Jag gillar känslan av en storstad men där allting finns nära. Möjligheten att ta sig ut på 

Mälaren efter en kort promenad från centrum. Att Västerås går före och till exempel erbjuder 

möjligheten för privatkonsumenter att kunna sälja tillbaks el till elnätet. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag vill driva att Västerås tar fram och följer en plan för att kunna nå de mål 

som sätts upp för att begränsa klimatförändringen. Åsiktsförklaringar på EU-nivå efter 

forskningsrapporter från t.ex. IPCC gör ingen skillnad om vi inte gör dem till verklighet i praktiken. 

Jag vill ta fram en handlings- och investeringsplan fram till år 2050 som tar oss till målet. Den planen 

kan sedan uppdateras när åren går, men nya beslut ska hela tiden fattas i relation till planen. Jag vill 

även jobba för en snabbare expansionen av elbilar i Västerås. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Martin Westher 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Martin Westher 

E-mail: m.westher@dr.com 

Ålder vid valdagen: 32 

Familj: Singel 

Titel: Undersköterska 

Nuvarande huvudsysselsättning: Jobbar 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Arbete: Jag har jobbat 

inom vården i 10 år. Ideella uppdrag: Ledamot i ledningsgruppen i Västerås, div. nämnduppdrag, 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag växte upp i en väldigt skyddad miljö eftersom 

jag var så sjuk under mina första 3 år att jag nästan bodde på sjukhuset. Det har varit nog varit orsaken 

till att jag jobbar inom vården nu och har gjort sen jag hela mitt arbetsliv. Den största orsaken till att 

jag kandiderar är att jag känner att det är i politiken jag kan göra störst skillnad för de personer som 

inte alltid kan göra det själva, att ge dom en bättre levnadstandard. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2002 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag blev 

medlem mest för det argument som lades fram under valrörelsen 2002. Jag sitter som ersättare i 



Nämnden för funktionshindrade och har suttit i som ersättare i Valnämnden och Individ och 

Famlijenämnden. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Alla sociala frågor. Skolpolitik. Bostäder.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Inga 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Att det är enkelt att cyckla i Västerås. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag vill bidra till att hela Västerås blir tillgängligt för alla oavsett hinder och 

ålder, att vi öppnar upp centrum för att slippa extern handel. Att lägga ner flygplatsen 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Mikael Vilbaste 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Mikael Vilbaste 

E-mail: mikael.vilbaste@gmail.com 

Ålder vid valdagen: 55 

Familj: Ja 

Titel: Elkraftingenjör 

Nuvarande huvudsysselsättning: Elkraftingenjör på ABB Low 

Voltage Systems 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Gymnasieingenjör 

inriktning Elkraft. Jobbar på ABB sen 1980 men haft olika jobb under och strax efter studietiden. Haft 

olika interna MP uppdrag i Västerås: ledningsgruppen, valkampanjledare, valberedare, Är nu 

valberedare för MP Västmanland. Suttit i styrelsen för Nej Till EU, Djurens Rätt, Bostadsrättsförening 

i Västerås. Sitter i styrelsen för Folkets Bio i Västerås 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag kom in som ersättare i Kommunfullmäktige 

strax efter valet 2002 och har varit ledamot sen valet 2006 till nu. Tycker det är viktigt att vara med 

och påverka Västerås utveckling i rätt riktning. Och det är inte att Västerås ska bli så stort som möjligt 

utan att Västerås ska bli så bra och långsiktigt hållbart som möjligt. Jag vill ha ett Västerås där det 

finns bra service i hela staden och i förorterna och där inte den externa handelns tillväxt på Eriklsund 

och Hälla utarmar handeln i city och i stadsdelar och förorter. Ett Västerås där man kan ta bussen och 

cykeln dit man behöver komma och inte behöver vara beroende av bil när man bor i tätorten. Ett 

Västerås där barn och vuxna har ett bra utbud av kultur, fritid och idrott. Ett Västerås där vi välkomnar 

folk oavsett bakgrund att bo, arbeta och utbilda sig. Ett Västerås där låg arbetslöshet och bra 

utbildningsresultat är viktigare än befolkningstillväxt. Ett Västerås som tar sitt ansvar i klimatfrågan. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1988 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Blev medlem 

därför att MP kändes rätt för mig. Kommunala uppdrag 1998-2002: Fastighetsnämnden ledamot till 

valet sen ersättare, 2002-2006: Kommunfullmäktige ers, Byggnadsnämnden ers. 2006-2010: 

Kommunfullmäktige led, Byggnadsnämnden vice ordförande, Mimer led, Västerås Strategiska 

Fastigheter led. 2010-2014 : Kommunfullmäktige led, Kommunstyrelsen ers, Tekniska Nämnden vice 

ordf, Kultur- Idrotts och Fritidsnämnden led, VAFAB ers, Kommunala Handikapprådet led, 

Cykelrådet ordförande 

 



De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Hållbara Transporter som Kollektivtrafik och 

Cykling. Bra Kultur- Fritids och Idrottsutbud för såväl barn som vuxna. Att Västerås är en stad med 

grönska och bra rekreationsmöjligheter. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Nej inte vad avser lokala handlingsprogrammet i Västerås eller riks partiprogram. 

 

Västerås 

Saker jag trivs mest med i Västerås: Tätorten lagom stor där man kan ta sig med cykel från ena 

sidan till andra. Det är nära till många andra målpunkter runt Mälaren. Konserthuset har ett brett 

utbud. Brett idrottsutbud. Björnön och Gäddeholm är fina natur och rekreationsområden som ligger 

nära tätorten. Mälaren är en tillgång. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Fokus bör skiftas från tillväxt till långsiktig hållbarhet. Prioritera handeln i city 

och stadsdelar före externhandeln. Cykel och kollektivtrafikens andelar av transporterna ökar och 

bilens minskar till en hållbar nivå. Värna det gröna Västerås med parker och skogar. Bygg energisnåla 

och yteffektiva bostäder med fokus på funktion före storlek för att få rimliga priser på 

nyproduktionen.  Klimatfrågan är såväl global som lokal och Västerås ska jobba med att minska sina 

utsläpp. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 3 

 

 
 

Monica Nordgren 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Monica Nordgren 

E-mail: monica.nordgren@mbox326.tele2.se 

Ålder vid valdagen: 67 

Familj: Särbo, 3 utflugna barn + 4 barnbarn 

Titel: Gymnasieekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Pensionär, politiskt aktiv, 

föreningsaktiv m m 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från 

ideella uppdrag: Gymnasieekonom. 46 år som sekr/assistent på ABB. Är aktiv i samfällighetens 

styrelse. Var tidigare aktiv i Hem och Skola i 15 år. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag är intresserad av natur och miljö och frågor som 

skola, trygghet och säkerhet, ekologisk och närproducerad mat till Västeråsarna m m. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1998 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: MP är det parti 

som trovärdigt inriktar sig på långsiktig hållbarhet och ett humant samhälle. Jag har varit aktiv under 3 

mandatperioder och suttit i de pedagogiska nämnderna och kommunfullmäktige (KF). Just nu är jag 

ersättare i KF, Överförmyndarnämnden och Mälardalens Brand och Räddningsförbund samt ordinarie 

ledamot av Barn- och Ungdomsnämnden. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Bättre skola. Bättre mat genom mer ekologiskt 

och närproducerat. Större trygghet och säkerhet 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Jag är mer för betyg i skolan än MP riks. 

 

  

 

mailto:monica.nordgren@mbox326.tele2.se


Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Närheten till vacker natur och bra cykelvägar.  Är ofta på 

Ängsö och Björnö för rekreation och motion. Västerås är en välskött och lagom stor stad som har 

närhet till det mesta man behöver. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Bättre personaltäthet i förskola, skola och fritids. Bättre matkvalitet för barn, 

skolelever och på äldreboenden. Vatten- och luftkvalitén. Trygghet och säkerhet. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 7 

 

 
 

Monica Ovesjö 
 

Har ingen presentation. 

 

 
 

Pernilla Rinsell 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Pernilla Rinsell 

E-mail: pernilla.rinsell@mp.se 

Ålder vid valdagen: 42 

Familj: sambo, barn och katt 

Titel: ekoingenjör 

Nuvarande huvudsysselsättning: politisk sekreterare på landstinget för MP Västmanland 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Ekoteknik på Högskolan. 

Jobbat för, och varit aktiv i, olika ideella organisationer i Sverige och Storbritannien, främst inom 

miljöområdet. Jobbat för MP Halland. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag har sedan tonåren haft ett intresse för 

miljöfrågor och en vilja att bidra till att förändra världen till det bättre. Det är de stora, övergripande 

frågorna som driver mig; frågan om rättvist miljöutrymme - dvs omställning av samhället till en 

globalt hållbar och rättvis nivå, energiförsörjning och ekonomi. Men inom den gröna politiken finns 

det många frågor som fångar mitt intresse. Att ha små barn ökar intresset för frågor som rör barn och 

familjer, som förskola/skola, arbetstid, trygghetssystem. I och med jobbet har intresset för grön hälso- 

och sjukvård väckts. De senaste åren har jag engagerat mig i MP Västerås genom Mälarenergi, men 

även ex med partiprogramsrevisionen och som valberedning, och jag vill gärna fortsätta engagera mig 

i kommunpolitiken. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1994? - med 4-5 års uppehåll när jag bott utomlands. 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: En vilja att 

förändra världen till det bättre: Var aktiv i miljöorganisation, pluggade miljöutbildning, bekanta som 

var medlemmar i GU, så det föll sig rätt naturligt att gå med. Uppdrag i Falkenberg i 5 år: KF, KS, 

nämnd, kollektivtrafikbolag. Ersättare i Mälarenergis styrelse sedan hösten 2011 här i Västerås. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: I kommunpolitiken: hållbar resursanvändning 

(energi/vatten/avfall/upphandling). Barn/utbildning. Trafik/transport. 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

Inte vad jag vet. 

 

 



Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Positiva saker att värna och utveckla: Närhet till natur. Bra 

cykelvägar. Gott om sport etc för barn, både vinter och sommar. Mimer. Biogasutveckling. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag skulle gärna se: Mindre fritidsgrupper (och skolklasser); 

Grönare/trivsammare/levande centrum; Ännu bättre cykelmöjligheter, särskilt vinterhållning; Mindre 

bilberoende. Själv vill jag gärna fortsätta jobba för ett mer klimatsmart energisystem, och hållbart 

vatten- och avloppssystem genom Mälarenergi. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej  

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 11 

 

 
 

Robin Holmberg 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Robin Holmberg 

E-mail:  robin.holmberg@gmail.com 

Egen Webb/blogg etc: http://robinholmberg.mpbloggar.se/ , 

http://about.me/robin.holmberg 

Ålder vid valdagen: 23 

Familj: Utflyttad från föräldrahem. Mamma, pappa, två äldre systrar 

och syskonbarn. 

Titel: Studerande 

Nuvarande huvudsysselsättning: Studerar fil. kand. i miljövetenskap och aktiv inom politiken. 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: 3-årig gymnasieexamen 

inom estet musik. Läst enstaka kurser på eftergymnasial nivå. Har haft praktik inom banksektorn och 

dagligvaruhandeln. Har efter det läst Statsvetenskap 1-30 (tidigare A-kursen) om 30 HP och läser just 

nu kandidatprogram inom miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete om 180 HP. Sitter som sekreterare och 

aktiv inom trumpetsektionen i Sala Blåsorkester. Ersättare i ledningsgruppen i MP Västerås, ledamot 

och kontaktperson GS Mälardalen, sammankallande och kassör GU Västmanland. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Hej jag heter Robin Holmberg och är 22 år och 

kommer ursprungligen från Sala. Jag flyttade till Västerås i augusti 2012 för att studera 

kandidatprogram i miljövetenskap på Mälardalens Högskola, och har efter det inlett en resa. Resan har 

inneburit och innebär stora utmaningar och av ny kunskap på vägen. Det gröna engagemanget i trakten 

sporrar och för oss framåt. Sedan aktivismen började,  har jag här i trakten varit med och startat igång 

två lokalavdelningar: en för Gröna Studenter och en för Grön Ungdom, här i trakten. Mötet med alla 

engagerade handlar inte bara om framgång utan även om lärdom, lärdomar som måste tas tillvara på, 

och där lyhördhet är en viktig del. Världen och samhället står inte stilla idag. Genom krafttag och 

politiska beslut kan vi tillsammans påverka utvecklingen i den demokratin vi lever i. Jag vittnar om ett 

samhälle med ökade skillnader och fördjupade kriser. Jag tror och vet att förändring är möjlig, och det 

är tillsammans vi åstadkommer stordåd. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2012 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: En viss politisk 

medvetenhet har alltid funnits hos mig, men 2012 var året jag kände att det var dags att göra skillnad. 

Jag ser ett samhälle som är i behov av förändring. Efter att ha läst på om olika politiska ideologier 

under studietiden av kursen i statsvetenskap infann sig en större medvetenhet. De tre solidariteterna 

står som grund för hela partiet och det är helheten däri som för oss framåt. Miljöpartiet är ett 

vetenskapsbaserat parti, vari argumenten ofta grundar sig i. 

 



De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Ekonomi. Miljö och klimat. Jämställdhet och 

jämlikhet 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås är idag den 6:e största staden. Staden är samtidigt en 

lagom stor stad, med närhet till det mesta. Möjligheterna att ta sig fram på cykel från stadens alla hörn, 

bl.a. från city och ända ut till Skultuna är riktigt bra. Det gröna engagemanget finns och växer i 

Västerås, det märks och gör intryck. Storleken på staden ger ett utrymme för möten med folk med 

olika erfarenheter och kunskaper. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Vi vittnar om ett samhälle som segregeras allt mer, och för att integrationen ska 

fungera bättre behövs åtgärder. Det första mötet är viktigt, oavsett vart du går. Externhandeln vållar 

vissa komplexa problem. Centrum förskjuts, samtidigt som närliggande städer får det kämpigt. Den 

biologiska mångfalden behöver stärkas. Bl.a. behövs faunapassager (både upp och ner-gång) i 

vattenkraftverken. Partiets synlighet och medverkan behöver bli bättre. Genom möten med folk 

åstadkommer vi skillnad, från gräsrot till topp.   

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Signild Mörlin 
 
Namn: Signild Mörlin 

E-mail: 

Ålder vid valdagen: 79 

Familj: Ensamstående 

Titel: Pensionär 

Nuvarande huvudsysselsättning: Fritidspolitiker  

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella uppdrag: Arbetat inom sjukvården. 

Har under många år arbetat för Mp Västerås.  

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Vill att Mp skall göra ett bra val. Västeråsarna skall 

få det bättre med vår politik! 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 

Har varit med i Miljöpartiet sedan: 1995 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Partiet har 

värderingar som passar mej.  

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Äldrevården. Sociala frågor. Skolan.  

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 

Saker jag trivs mest med i Västerås: Det är en bra lagom stor stad.  

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Det finns alltid saker att förbättra. Mindre klasser i skolan. Bättre äldrevård med 

god mat för de äldre. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Nej 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer: 15  



Stina Engström 
 

Presentation och personlig information 
Namn: Stina Engström 

Ålder: 25 år 

 

Personlig information och politikområde 
Jag är född och uppväxt i Kungsängen utanför Stockholm, men bor sedan 4 år tillbaka i Västerås. Jag 

är nyexaminerad beteendevetare, och jobbar nu som rekryterare inom bemanningsbranschen. Jag är 

framförallt engagerad i arbetspolitik och miljöfrågor, och skrev min kandidatuppsats i ämnet 

relationen mellan arbetstid, fritid och konsumtion.  

 

Jag står hellre relativt långt ner på listan. 

 

 
 

Sven Svensson 

 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Sven Svensson 

E-mail: sven.svensson@vasteras.se 

Ålder vid valdagen: 50 

Familj: ja 

Titel: utbildare/eget företag 

Nuvarande huvudsysselsättning: utbildare 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från 

ideella uppdrag: arbetat i restaurangbranchen hela mitt 

yrkesverksamma liv, 

kock,köksmästare,restaurangchef,enhetschef. 

föreningsaktiv i ett antal ordenssällskap. aktiv politiskt sen ca 10 år. 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: kandiderar för att jag ser att det gör skillnad, om jag 

inte såg att det gick att påverka skulle jag sluta. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2009 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: jag bytte till 

mp från ett annat parti, gillar devisen att vi lånar vår jord av våra barn och tycker att mp´s politik 

passar mig bäst. har tidigare haft uppdrag som tex: ks, kf, ordförande i nämnd, uppdrag i parti lokalt 

och distrikt. 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: utbildning för arbetslösa och invandrare. 

byggandet av fler bostäder. ett helhetstänk för staden 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: jag 

gillar flygplatsen och tycker den ska vara kvar. 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Västerås har en bra storlek och är under utveckling, så helheten 

av vår stad är bra . det mesta finns. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: helhetssynen i många frågor, en del beslut tas som är positiva för en 

nämnd/styrelse men kan "drabba" andra instanser eller egna utförare så att man kan tycka att nyttan 

med besluten inte överväger nackdelarna. sen behöver vi jobba med att få tillgänglig mark , både för 

bostäder och industrin. sen måste vi se över interna arbetssätt, allt från tjänster till hyror och 

upphandlingar. 

 



 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 

 
 

Tove Arvidson 
 

Presentation 
Namn: Tove Arvidson. 

Jag arbetar som Sfi lärare. 

 

Politik 

De tre viktigaste valfrågorna är: bättre fungerande och billigare kollektivtrafik. Förbättringar i skolan i 

form av mer resurser till läromedel och fler vuxna i skolan. Satsningar på fler grönområden i staden. 

Tove Engström 
 

Presentation 
Namn: Tove Engström  

Ålder: 31 år 

Familj: Man och barn.  

Titel och sysselsättning: Socionom. 

 

Politik 

Har varit med i Miljöpartiet sedan 2012. Vill stå långt ned på listan.  

 

 
 

Åke Wahlsten 
 

Personlig information och kontaktinformation 
Namn: Åke Wahlsten 

E-mail: ake.wahlsten@comhem.se 

Ålder vid valdagen: 59 

Familj: gift 

Titel: Civilekonom 

Nuvarande huvudsysselsättning: Heltidsfacklig för SACO 

Tidigare studier/arbetslivserfarenheter/erfarenhet från ideella 

uppdrag: Min yrkesbakgrund är en vilande tjänst som skolledare i Västerås stad. Jag har varit 

heltidsfacklig i 7 år. Tidigare har jag arbetat som universitetslärare i ekonomiska ämnen, 

skatteförvaltningen, revisor mm. Jag har varit aktiv i kulturnämnden, utbildningsnämnden, 

fastighetsnämnden och kommunfullmäktige. Nu är jag ordförande i proAros som ansvarar för vård och 

omsorg, restaurang, bemanningstjänst, fritid och förebyggande, individ o familj. Innan omorganisation 

var jag ansvarig för hela skolverksamheten 

Berätta om dig själv och varför du kandiderar: Jag har alltid haft ett starkt samhällsengagemang , 

eftersom min uppväxt präglades av att det var självklart i mitt hem att engagera sig för dem som hade 

det svårt i samhället. Det fanns också ett stort intresse att diskutera politik hemma och på skolan. Sen 

blev det uppehåll i politiken i många år men när våra barn började skolan och kulturskolan väcktes 

intresset igen. Därefter har jag varit aktiv i politiken i ca 20 år och vill verka för att alla ungdomar ska 

få tillgång till kulturskolan. Västerås stad antar utmaningen att utveckla det nya konstmuseet till en 

 



publik och händelserik mötesplats. Att det alltid ska finnas ett bra, smakligt och näringsriktigt 

vegetariskt alternativ på skolor, förskolor och äldreboende. Min inspiration i det politiska uppdraget är 

att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för att västeråsarna ska uppleva att det är möjlighet att få 

direktdemokrati genom att det är enkelt att få kontakt med och påverka politiken. 

 

Politisk bakgrund och politiska frågor 
Har varit med i Miljöpartiet sedan: 2010 

Därför blev jag medlem i miljöpartiet, samt eventuell tidigare politisk erfarenhet: Jag har alltid 

hållit på med miljöfrågor. Jag var trädkramare när jag satt i fullmäktige och tyckte inte att vi skulle ta 

ned träden på Björnön. Dessutom såg jag hur mp drev energifrågor i fastighetsnämnden vilket gjorde 

att vi tillsammans har fått mer energisnåla hus i Västerås och stadens byggnader drar mindre energi. 

Mp:syn på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet och solidaritet med världens alla 

människor och kommande generationer stämmer med mina personliga värderingar 

De tre viktigaste politiska frågorna jag brinner för: Mer ekologiska råvaror i maten vid skolor och 

äldreboende. Fortsatt arbete inom skolan med utvecklad kvalitetsuppföljning. God service åt 

medborgarna 

Eventuella åsikter som skiljer sig från MP riks parti-/MP Västerås lokala handlingsprogram: 

 

Västerås 
Saker jag trivs mest med i Västerås: Jag trivs med i Västerås att vi satsar på att utveckla och 

förbättra kollektivtrafiken. Det blir lättare att ta bussen med Smartkoll .Det finns gång och cykelvägar 

som utvecklas kontinuerligt i hela staden. Bostadsbyggandet i Västerås satsar på klimatsmarta 

lågenergi och passiv hus. Det finns god tillgång till teater och musik och ett rikt utbud av föreningar 

med olika verksamheter. 

Saker som jag tycker behöver förbättras/förändras i Västerås och de viktigaste frågorna jag vill 

jobba för i Västerås: Jag vill arbeta för att vi får fler hyresrätter som alla har råd att bo i. Det blir 

levande grönt centrum både i innerstan och i stadsdelarna . Externhandeln ska inte byggas ut så att 

handeln i stadsdelarna och målet om ett levande centrum hotas. Både Kristiansborgsbadet och 

Lögarängsbadet utvecklas och att betongpark för skejtare vid Lögarängen genomförs. Vi fortsätter att 

satsa på att höja andelen ekologiska o närproducerade livsmedel i stadens verksamheter,. Fortsatt 

arbete inom skolan med kvalitetsuppföljning och att eleverna känner trygghet och trivsel i skolan. 

 

Om min kandidatur  
Kandiderar till vilken plats som helst på listan: Ja 

Om NEJ, kandiderar inte högre upp än plats nummer:  

 


