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Se hela vår valsedel redan nu på sidan 7

Nyanlända  
ska inte  
ha förtur i  
bostadskön

Läs mer på sidan 4–5 



Berätta vad du tycker!
När jag skriver detta är det fortfarande snö 
och minusgrader ute och det härliga sensom-
marvädret vi brukar ha under valrörelsen och 
på valdagen i september känns långt borta. 
Jag vet dock att det kommer kännas som 
ett kort ögonblick tills vi står mitt i brinnande 
valrörelse med dörrknackningar och roliga  
väljarmöten.

Föreningen fortsätter att planera för årets  
arbete och att restriktionerna nu tas bort ger 
ny kraft och energi för ett år fyllt av möten med 
medlemmar, väljare och kommuninvånare. Så 
snart som möjligt ger vi oss ut på gator och 
torg för att prata med dig om vad du tycker 
och tänker om det arbete vi gjort hittills och 
vad du tycker vi bör göra under kommande 
mandatperiod. Vi kommer självklart också 

berätta vad vi tycker finns kvar att göra för 
att Sigtuna ska bli en ännu bättre kommun för 
oss alla som bor här. 

Moderaterna står på kommuninvånarnas 
sida, i alla lägen. Därför är dina inspel och 
synpunkter mycket värdefulla för oss i vårt  
arbete med att utveckla kommunen.

Jag hoppas att vi ses och att du inte tvekar 
om du har något du vill dela med dig av inför 
valet.

Mattias Askerson,  
ordförande  
Moderaterna i Sigtuna  
073-766 09 09
mattias.askerson@ 
moderaterna.se

Valåret är här och restriktionerna är ett 
minne blott! Kan det bli bättre? Jag tror faktiskt 
inte det. 

I den politiska världen brukar man säga att 
”varje dag är en valdag”. Visst är det så, men 
jag måste erkänna att jag tycker att varje dag 
ett valår är lite roligare än övriga år. Det viktiga 
arbetet med att forma politiken för kommande 
år får ett större fokus och vi lägger mer tid 
på att förmedla den till dig som väljare. Därför 
kommer Fokus Sigtuna kommun att delas ut 
sex gånger istället för fyra i år. 

Det här numret handlar bland annat om en 
fråga som du förmodligen hört och sett ett 
flertal gånger i olika nyhetskanaler de senaste 
åren – ska nyanlända ges förtur i bostadskön? 
För oss är det alldeles självklart att svaret är 
nej. Läs mer om det på mittuppslaget.

I tidigare nummer har vi presenterat våra 
företrädare i kommunledningen och i nämn-
derna och nu är det dags att presentera några 
nya namn som kommer finnas på vår valsedel 
i september. Först ut är Åsa Halén, ett riktigt 
energiknippe som verkar ha fler timmar på 
dygnet än vi andra. Läs om henne på sidan 6 
och se hela vår valsedel på sidan 7.

Helle Nyman,  
redaktör  
073-333 83 18 
helle.nyman@ 
moderaterna.se
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Varje dag är en valdag
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Det finns massor kvar att göra
Nu är vi då inne på det år som kan ses som det viktigaste i 
en mandatperiod: valåret. Jag brukar säga att överst på min 
arbetsbeskrivning som gruppledare för Moderaterna i Sigtuna 
står att vinna val. Det kan låta märkligt, men faktum är att 
om vi inte vinner val kommer vi aldrig kunna genomföra den 
politik som vi vet är bäst för kommunen och dig som invånare.

Förutom den politik vi går till val på, de 
löften vi ger dig som invånare, är laget 
som ska genomföra politiken det vikti-
gaste. Är det inte rätt personer i laget 
kommer vi aldrig lyckas uppfylla våra 
löften och inte heller vinna nästa val.

Vi har nu fastställt valsedeln till 
kommunfullmäktige i valet den 11 sep-
tember. Valsedeln består av 60 namn 
och innehåller en bra blandning av 
kompetens, erfarenhet, kön och ålder. 
Det här är laget som ska genomföra 
den politik vi går till val på och fortsatta 
förbättringsresan i kommunen efter va-
let. Vill du som väljare att den positiva 
utvecklingen i kommunen ska fortsätta 
är det den här valsedeln du ska lägga 
i valurnan. Se hela listan på sidan 7.

Det är naturligtvis rimligt att du 
som väljare ställer frågan om vi verk-
ligen har hållit det vi lovade i senaste 
valet. För den som går igenom vårt 
12-punktsprogram från valet 2018 blir 
det tydligt att vi genomfört, eller är på 
väg att genomföra, en stor del av våra 
vallöften.

Det är dock viktigt att poängtera att 
vi definitivt inte är där jag och Modera-
terna har ambitionen att vara. Det finns 

massor kvar att göra! Verksamheter 
som måste förbättras, service till dig 
som invånare som måste öka, otrygg-
het som måste motarbetas, den allt för 
höga skatten som måste sänkas och 
mycket mer. Det tar dock tid att  styra 
om ett skepp som alltför länge varit 
på fel kurs, det görs inte på en enda 
mandat period.

Personligen tycker jag inte man ska 
lita på politiker som lovar en massa 
nya saker bara för att det är valår. 
Jag och Moderaterna kommer 
inte hitta på nya val löften inför 
valet i september, men vi lovar 
att fortsatta det hårda arbetet 
med redan igångsatta reformer 
för att göra Sigtuna bättre för alla 
som bor här. 

Olov Holst,  
kommunstyrelsens 
 ordförande 



Rättvisa i Sigtuna kommun

Vi kommer aldrig ge någon förtur i bostadskön när det finns lediga 
bostäder på andra håll i landet. Det är inte rätt att invånare som stått i 
kö i åratal ska få fortsätta vänta till förmån för någon annan. Efter den 
tvååriga etableringsperioden ska nyanlända behandlas som alla andra 
invånare i landet.

Sigtuna kommun har bostadskonsulenter och  integrationshandläggare 
som bidrar med etableringsplaner för de nyanlända. Sigtuna gör därmed 
betydligt mer än vad lagen kräver för att hjälpa dessa personer ut i det 
svenska samhället. 

Nyanlända ska inte  
ha förtur i bostadskön

Socialdemokraterna vill ge förtur i bostadskön till nyanlända. Anser att 
kommuninvånare som köat i flera år ska få vänta ännu längre när lägen-
heterna istället fördelas till nyanlända. 

Socialdemokraterna vill att lägenheter som används för sociala ända-
mål, till exempel våldsutsatta kvinnor, istället ska fördelas till nyanlända. 

Socialdemokraterna påstår att Sigtuna har en mängd lägenheter som 
inte nyttjas, vilket är en direkt lögn. Alla lägenheter som inte utnyttjas till 
sociala ändamål fördelas genom den vanliga bostadskön. Men det här 
tycker (S) alltså är fel och vill att nyanlända ska få förtur i kön. Det är inte 
rimligt och kommer aldrig ske så länge vi styr kommunen.



Anvisningslagen  
i Sigtuna kommun

Anvisningslagen infördes 2016 av den 
 socialdemokratiska regeringen. Lagen 
 tvingar Sveriges kommuner att ta emot 
nyanlända oavsett om det finns  lediga 
bostäder eller inte. Sigtuna kommun 
har tvingats ta emot och erbjuda nästan 
400 personer bostad under en tvåårig 
 etableringstid. 

Efter två år ska de nyanlända lösa sin 
boendesituation på egen hand. Med tanke 
på läget på bostadsmarknaden kan det 
 uppfattas som en svår uppgift och därför 
har Sigtuna kommun bostadskonsulenter 
som erbjuder stöd och hjälp med hur 
och på vilka sätt man kan söka bostad i 
 Sigtuna, närområdet och hela landet. 

Vad gör Sigtuna  kommun 
för att förhindra bostads
löshet?
Sigtuna kommun erbjuder bostadskonsu-
lenter som kan ge stöd i hur och på vilket 
sätt man kan söka bostad. Det kan bland 
annat handla om hur man ställer sig i bost-
adskön, söker en bostad och tar kontakt 
med en hyresvärd.

Fakta

Fakta

Välkommen 
Fritidsbanken 
och Brobygget 
Sportis!

Vi stärker folkhälsan, ger barn och 
unga möjlighet till en aktiv fritid och 
stöttar föreningslivet.

I början av februari öppnade 
Fritids banken på Stationsgatan i 
Märsta och under våren när rest-
riktionerna är borta ska Brobygget-
S portis komma igång.

 Fritidsbanken i kombination med 
Brobygget-Sportis är viktiga delar i 
kommunledningens arbete med att 
skapa förutsättningar för friskare in-
vånare, en aktiv fritid för alla, ökad 
integration och ett starkt föreningsliv.

Aktiviteterna på Brobygget- Sportis 
tas fram och skapas tillsammans 
med barn och ungdomar, genom-
förs av föreningarna och skolornas 
fritids verksamheter samt erbjuds alla 
i hela kommunen. Behövs utrust-
ning kan det lånas kostnadsfritt på 
Fritids banken.

 Se Fritidsbankens eller komm u   - 
nens hemsida för information om 
 öppettider och inlämningsställen.
Det finns garanterat något för alla 
och visst är det bra att man kan låna 
gratis innan man vet om man gillar 
tennis, skridskoåkning eller vad det 
nu kan vara man vill prova på!

Fritidsbanken fortsätter också 
låna ut skridskor och hjälmar i  kiosken 
vid isbanan på Valsta torg fram till 
sportlovet vecka 9. Utlåningen vid 
isbanan har varit en succé denna 
vinter med cirka 60 utlån om dagen!

Besök: fritidsbanken.se/ 
fritidsbank/sigtunamarsta



Åsa Halén, ersättare individ  
och familjeomsorgsnämnden, 
nämndeman:

Engagerad  
för trygghet 
och säkerhet
Allt är politik och det är genom ett politiskt 
engagemang som det är möjligt att förän-
dra och förbättra. Därför blev ett medlem-
skap ett självklart val för mig för att kunna 
vara med och påverka. 

Jag har befunnit mig på den politiska arenan sedan 
tonåren med undantag av de åren jag bodde utom-
lands. 

Innan jag och min familj flyttade till Märsta hade 
jag uppdrag i barn- och utbildningsnämnden i en 
småländsk kommun. 

Idag har jag förmånen att genom mitt medlemskap 
i Moderaterna i Sigtuna vara en del av det parti som 
prioriterar viktiga områden som frihet och ansvar, ett 
jämställt Sverige och den frågan som engagerar mig 
mest; ett tryggare och säkrare samhälle. 

Jag har också fått förtroendet att stå som nummer 
17 på valsedeln till kommunfullmäktige för Modera-
t erna i Sigtuna. Ett förtroende som jag är mycket  
hedrad över och kommer att förvalta med stor respekt.

Under snart ett års tid har jag fått möjligheten att 
ingå i Moderatkvinnorna Stockholms läns spetsutbild-
ning 2021–2022, en högkvalitativ utbildning som berör 
politik på alla nivåer och som vänder sig till kvinnor 
som, precis som jag, vill engagera sig och verka för en 
gemensam hållbar framtid.

Åsa Halén
Ålder: 47 

Gör: Gruppledare och jour-
ledare på Securitas larm-
central, vice kårchef Upplands 
Väsby och Märsta lottakår, 
vandringledare Nattvandring  
i Märsta, instruktör Krisbered-
skap, informatör, stabsassistent. 

Intressen: Stort intresse för 
politik, krisberedskap- och 
säkerhetsfrågor samt ledar-
skapsutveckling. Nyckelord  
för mig är uppgiftsorienterad, 
coach ande ledarskap, enga-
gemang.

Lär känna din politiker
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VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Moderaterna i Sigtuna

1. Olov Holst
2. Josefin Brodd
3. Mattias Askerson
4. Anna Malm Kelfve
5. Mats Weibull
6. Karolina Holst
7. Erik Langby
8. Gunilla Holmgren
9. Johan Henriksson
10. Kjell Holmgren
11. Henrik Kelfve
12. Helle Nyman
13. August Eriksson
14. Lena Lindgren Ljungberg
15. Vibeke Eriksson
16. Maada Jusu
17. Åsa Halén
18. Lars Lagerdahl
19. André Muskus
20. Veronica Fridell
21. Christopher Hamilton
22. Birgitta Elisabeth Petersson
23. Patrik Ström
24. Sihem Yilmaz
25. Jennie Walther
26. Ahmed Saberi
27. Lennart Eriksson
28. Andreas Pallinder
29. Stefan Karlsson
30. Göran Norman

31. Per Ingemar Johansson
32. Sven Ingvar Holmgren
33. Adelyna Karabet
34. Claes Halén
35. Gunnar Balfe
36. Cecilia Stackeryd
37. Maria Högström
38. Erland Eriksson
39. Carina Forsell
40. Irene Klingestedt
41. Mikael Runsten
42. Camilla Lindström
43. Hampus Nevdahl
44. Jenny Ljungberg Book
45. Anneli Henrikson
46. Thomas Ljungberg
47. Mats Söderberg
48. Lars Ottenholm
49. Anders Book
50. Johan Karlsson
51. Grethe Balfe
52. Agneta Sörqvist
53. Sven Wretler
54. Louise Skeppare
55. Lars Göran Sörqvist
56. Lena Söderström
57. Carolina Muskus
58. Bo Raattamaa
59. Mats Welander
60. Monica Berglöf



Bli medlem!
Swish: Swisha 100 kr 
till 123 336 0070 och 
uppge ditt person-
nummer eller scanna 
QR-koden.

Du behövs  
i valrörelsen!


