Kerstin Edvinsson
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
69 år, kom till Kalmar 1963 från Oskarshamn, gift med Bengt sedan 40 år, 1 son 37 år, katt
Signe (Maine Coon), villa i Rinkabyholm sedan 2010, husbilsåkare

2. Vad har du för utbildningar?
Realexamen Kalmar H.A .Läroverk 1964, Sjöbefälsutbildning telegrafist 1970, flertalet interna
företagsutbildningar

3. Vad har du för yrkeserfarenhet?
Sekreterarutbildning nivå C, VD-assistent, VD-sekr, Securitas vaktutbildning, ISO9000
kvalitetsutbildning, arbetsledarutbildning, säljarutbildning, receptionist, guideutbildning,
ekonomi- och marknadsföring mm mm . Arbetat inom det privata näringslivet större delen av
mitt yrkesverksamma liv, men har även tjänstgjort inom Landsting (ungdomsmottagningen)
och kommun (socialförvaltningen)

4. Vad är dina övriga intressen?
Musik, svampplockning, resor, en god måltid i goda vänners lag, läser gärna biografier och
historiska faktaböcker. Gillar att göra utflykter och hitta nya besöksmål med husbilen!

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan
du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att vara ledamot i kommunfullmäktige är ett förtroende- och tillika ett hedersuppdrag som det
gäller att förvalta väl och att representera vårt parti och våra väljare. Möjligheten att vara
delaktig i beslut och att påverka samhällsutvecklingen utifrån den ideologi jag tror på.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka
frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Mitt intresseområde är brett och jag är intresserad av ALLT som rör kommunen och dess
olika områden, kanske inte lika intresserad av VVS och El! Till att börja med är det att
bryta den nu sittande oheliga trepartikoalitionen!
Integrationsfrågor och äldreomsorg samt skola. Underlätta att komma in på
arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån, vilket innebär att minska trösklar och avgifter
för småföretagare och arbetssökande, motprestationskrav för dem som är arbetsföra och
uppbär försörjningsstöd, nybyggnation av bostäder i våra förorter såsom Trekanten mfl
istället för att förtäta i citykärnan, ta mer vara på den historiska och gröna miljö som finns i
Kalmar vid nybyggnation – förädla istället för att förstöra miljöer och byggnader

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Ordf Kalmar Moderata Kommunkrets, ledamot i socialnämnden, ers kfm, vice ordf
valnämnden, vice ordf kfm valberedning, begravningsombud, donationskommittee mm

Susanne Eliasson
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Mitt namn Susanne Eliasson och har hunnit bli 56 år. Jag är gift med Mats sen 35 år
och vi har två fantastiska barn och tre underbara barnbarn. Tyvärr har de flyttat till
Linköping resp. Norrköping vilket innebär ofta resor till barn och barnbarn under
helgerna. Familjen är “grädden på moset” för mig.
Jag har vuxit upp i en företagarfamilj. När jag var sju år startade min far, ihop med en
kompanjon, Intersport i Kalmar. Från första stunden älskade jag att vara där och därför
var det naturligt att följa i min fars fotspår.
Jag har alltid älskat människor; jag anser att alla har mycket att ge. Att bolla idéer,
kunskap och energi är helt fantastiskt - att jobba med människor är en del i vem jag är.
2. Vad har du för utbildningar?
Som många i min ålder behövdes endast gymnasieutbildning för att få ett bra arbete.
Jag valde att gå på Stagneliusskolan; ekonomiprogrammet. Därefter har jag genom
åren deltagit vid flera kurser så som: att vara kvinnlig chef, marknadsföring, hur man
tar hand om kunderna på bäst sätt, retorikkurs m.m. Att vidareutveckla mig inom yrket
har alltid varit en självklarhet. Jag lever efter mottot “Det jag inte kan; lär jag mig”.
3. Vad har du för yrkeserfarenhet?
Då min far startade företaget Intersport gav det mig en ingång in i branschen. Jag
började arbeta 1980 i familjeföretaget. Under våra barns småbarnsår jonglerade jag
mellan att vara hemma med barnen och sköta ekonomin på företaget. Under min
föräldraledighet hade jag även möjligheten att få arbeta extra på helgerna då min man
tog hand om barnen. Det gav mig ett litet andrum och möjligheten att vara med andra
vuxna.
Under min tid i företaget som delägare beslutade vi att expandera företaget; flyttade
huvudbutiken, öppnade fler butiker och anställde mer personal.
2014 tog jag beslutet att sälja min del av företaget till min bror för jag kände att det var
dags att gå vidare i livet; hitta nya saker att lägga min energi på.
4. Vad är dina övriga intressen?
Socialt umgänge är något som jag mår bra av. Att bjuda hem människor, få dem att
trivas runt ett vackert dukat bord och äta god mat är fantastiskt. Att skratta och gråta
med vänner ger mig enorm energi.
Min man och jag uppskattar även bara det lilla. När vi är lediga så är det helt
underbart att ta bilen, åka runt på t.ex. Öland och njuta av vyerna. Kanske stanna till
vid ett rastställe och äta den medhavda smörgåsen tillsammans med en kopp kaffe
eller äta på en mysig restaurang.

Yoga är något jag upptäckt på äldre dagar; känns härligt både under och efter
passet.
5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan
du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
För mig är det dags att ge tillbaka; vi behöver engagera oss i samhället. Alla har åsikter
om hur samhället ska se ut och skötas men få vågar agera. Nu behöver jag ta steget
från åsikt till handling. Jag ser fram emot att lära mig nya och intressanta saker i viktiga
frågor. Att få dela med mig av det jag kan och bidra till utveckling i Kalmar.
6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka
frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Under min tid som chef på Intersport arbetade jag aktivt med ett samarbete
tillsammans med Kalmars gymnasieskolor; projektet hette Hjernet. Under projektets
gång upptäckte jag vikten av ett bra samarbete mellan skola och näringsliv. Ungdomar
är framtiden och vi behöver ge dem verktygen för att klara framtiden. På grund av detta
känner jag att jag skulle vilja fokusera på skola-näringslivs frågor.
Jag anser vidare att man bör använda den expertis som finns i alla
människor. En av mina styrkor är näringslivskunnande och nätverksbyggande. Därav
anser jag även att jag skulle kunna bidra positivt i näringslivsfrågor inom kommunens
ramar. Mitt arbete inom Science Park och som ordförande i Kalmar Företagsgrupp har
visat mig hur viktigt det är att vi står upp för våra företag och företagsledare. Kalmar
har idag 99,4% småföretagare och de behöver kommunens hjälp annars kommer de
att lämna Kalmar. Vi vill expandera och skapa nya jobbmöjligheter i Kalmar.
7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Våren 2017 fick jag en förfrågan om jag ville sitta med i styrelsen för Science Park. För
mig var det en självklarhet och en utmaning. Jag fick ta med mig mina kunskaper in i
en ny verksamhet. Väldigt intressant att sätta sig in i en ny bransch med allt vad det
innebär; unga entreprenörer med massor av idéer som de vill förverkliga med hjälp av
Science Park. Varje dag lär jag min nya och spännande saker vilket är helt fantastiskt.

Christina Fosnes
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Kvinna med två unga vuxna barn, man och hund. Har jobbat eller pluggat oavbrutet sen
gymnasiet. Kan inte tänka mig ett sysslolöst liv.

2. Vad har du för utbildningar?
Beteendevetenskap, ledarskap samt diverse högskolepoäng där jag skrapat på ytan i olika
ämnen.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet?
Har varit chef och ledare större delen av mitt liv. Drivit företag. Jobbat branschövergripande
för näringslivet i drygt tio år innan politiken.

4. Vad är dina övriga intressen?
Samhällsengagemang, politik och en aning personlig träning (för husbehov) utöver
familjen. Däremellan läser jag böcker, matlagning- och inredningstidningar.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag ser inte mitt nuvarande uppdrag som avslutat utan vill gärna fortsätta utveckla vår
egen moderata politik i Kalmar kommun.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Ambitionen är att fortsätta i den roll jag har.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Oppositionsråd

Kajsa Hedin
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Kajsa Hedin, är 41 år i år. Är gift sedan 17 år med min make Tobias. Vi har två
barn 8 resp. 3 år. Jag har jobbat framförallt som högstadielärare och biomedicinsk analytiker.
Jag är tjänstledig från mitt nuvarande arbete på avdelningen för klinisk kemi och
transfusionsmedicin. Under min tjänstledighet studerar jag två skrivarkurser på
Linnéuniversitetet kombinerat med politiska uppdrag.

2. Vad har du för utbildningar?
Jag har en fil.mag. i Kemi, gymnasielärarexamen i Kemi och Biologi, Legitimerad
Biomedicinsk analytiker och har lärarlegitimation även för NO-undervisning på
högstadiet. Jag har dessutom läst en del fristående kurser, bl.a. företagsekonomi och
polska. För tillfället läser, utöver skrivarkurserna, även teckenspråk.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Jag har erfarenhet av att arbeta i både offentlig sektor och privat sektor. Den privata
delen har varit inom restaurang, jordbruk, bilindustri och slakteri. Den offentliga delen är
som lärare och biomedicinsk analytiker. Jag har medverkat vid offentlig upphandling och
deltar aktivt i arbetsmiljöfrågor. Jag har ganska bred kunskap och känner till begrepp och
funktioner som är bra att ha med in i kommunpolitiken.

4. Vad är dina övriga intressen?
Att umgås med min familj är det intresse jag lägger mest tid på. Jag tycker om att träna,
framförallt löpning och annan konditionsträning. Jag tycker om att läsa böcker och att
skriva egna texter. Jag läser en del medicin och psykologi för att jag tycker om att lära
mig mer.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att få vara med och påverka besluten i kommunen känns både viktigt ärofyllt och roligt.
Jag tycker det är intressant att lyssna på argument från flera sidor och jag gör vad jag
kan för att påverka utfallet av besluten. Jag känner att det är viktigt att vara med och
påverka. Går det inte den väg man vill så har man i alla fall försökt. Jag har svårt att
lämna från mig beslut om mitt liv till någon annan, att vara med i KF är ett sätt att kunna
vara med där besluten tas och påverka.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?

Jag jobbar gärna med de ekonomiska frågorna och budgetmålen. Barn, ungdomar och
förskola/skola är de ämnesområden som jag brinner mest för, särskilt när det handlar om
utsatta individer.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
KF( ledamot), Servicenämnden (vice O)

Magnus Jernetz Gustavsson
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
En stark mor och två syskon, 4 år yngre, själv är jag 54 år ung med ett funktionshinder som
jag fått genom smittkoppsvaccination. Har hela mitt liv fått kämpa för att bli betraktad som en
personlighet utan funktionshinder, Att sitta i rullstol betyder att människor i allmänhet står och
pratar med varandra en halv meter över mitt huvud. Hur kan man då vara delaktig i
samtalet?

2. Vad har du för utbildningar?
Korrespondentgymnasium, tog studenten 1981. Ekonomistudier på Högskolan i
Karlstads.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Svar: Eftersom jag har fått kämpa mig till att inte vara förtidspensionär eller ha en
bidragsanställning utan ett vanligt inkomstbringande arbete trots mitt funktionshinder så är all
min yrkeserfarenhet av mycket väsentlig betydelse för eventuellt politiskt uppdrag.

4. Vad är dina övriga intressen?
Mina intressen har varit runt ridsport, pingis (som yngre). Ridsporten på grund av eller
tack vare mitt funktionshinder. Ridning och körning med häst och vagn, världsmästare,
har stärkt mina muskler och min balans som ständigt måste tränas. Idag är
aktiessparande mitt stora intresse och jag tillhör en aktieklubb och arbetar aktivt med
mina egna aktier. Jag är medlem i en loge som också gör att jag har en social tillhörighet
utanför min funktionshinder-zon. Där är jag vem som helst.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan du
beskriva varför du vill bli KF-ledamot?

Bättre tillgänglighet för många. I en turiststad som Kalmar ska man ha tillgång till affärer och
restauranger. I KF bör det finnas personer med ekonomisk utbildning och utifrån miljön
någon som jag som med erfarenhet har fått ta del av hur den fysiska miljön kan handikappa
människor. Vi vistas ju alla i fysisk miljö som antingen handikappar eller inkluderar.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Tillgänglighet

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Sitter med i Servicenämnden som ersättare.

Tord Gyllensten
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Tord Gyllensten, 58år, gift, 3 barn. Flyttar nu nov/dec ner till min hemstad
Kalmar från Linköping.
2. Vad har du för utbildningar?
Lapplands Jägare Kiruna, Regementsofficersexamen Karlberg,
Krigshögskolans högre kurs, Mobil Oil European London, Sthlm Universitet
pedagogik, sociologi.
3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Företagare. Startat och med framgång drivit 8 företag. Driver
företagsutbildningar inom marknad, sälj, ekonomi, juridik och administration.
Mentor för nyföretagare. Styrelseuppdrag inom bank och it. Chef
ledningsgrupp för yrkeshögskola i Linköping med professor Mölk LIU. Profilen
på skolan är mjukvaruutvecklare och hårdvaru/testare, alternativ till
civilingenjörsutbildning.
4. Vad är dina övriga intressen?
Familj och barnbarn, jakt/fiske, skidor, havet.
5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att få möjligheten och förmånen att vara med och påverka så att vi alla får det
bättre ser jag med ödmjukhet och stolthet på. Jag har länge (via medier och
kamrater), följt utvecklingen och debatten i Kalmar. Med viss förvåning och
undran har ”fenomenet socialdemokratin” i Kalmar stimulerat mig till att agera.
Min övertygelse är att man bör aktivera sig och agera om man önskar en
förändring. Mina första år i arbetslivet gav jag åt att försvara rätten till
demokrati som jag tror mycket på. Jag tror på frihet och individens rätt och
möjlighet.
Småföretagande är en nyckelfråga i framtiden också, men även möjligheten
att kunna få mindre företag att växa. Där finns de nya jobben. Integration
måste ske via jobb och acceptans.
Som medborgare och skattebetalare ser jag kommun och myndigheter som
avlönade av ”oss” vilket innebär en generell syn på service och bemötande
som måste ändras.
Ska kommunala bolag konkurrera med privata? Jag tycker inte det.
Självklart ska positiva delar lyftas fram och användas än mer effektivt.
6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jag har flera sidor jag ser jag kan vara till nytta inom:
Näringsliv
Att granska, stärka och utveckla befintligt och kommande näringsliv samt
samverka och ställa krav på statliga stödverksamheter. Att få ett friskt
upphandlingsklimat som inte ifrågasätts. Hur får vi fler att bli skattebetalare!?
Integration sker genom jobb.
Förståelse, insikt och acceptans av företagare i Kalmar måste stärkas.
Kommunikation
Strategi och mål. Tåg, flyg, bil, båt? Vart vill vi? Vad är möjligt? Prioriteringar?

Jag ser inte att sydöstra delen av Sverige är tillräckligt aktiv ur ett
kommunikations- och företagsperspektiv om man jämför med andra delar av
landet. Risken med detta blev tydlig vid förra konjunkturnedgången.
IT
Strategi/mål. Varför/När? Budget. Sårbarhet.
Utbildning
Privata/kommunala/statliga alternativ. Säkra kvalitet genom konkurrens!?
Varför denna fokus på Linnéuniversitetets filial? Yrkeshögskolor!? Framtid?
Beredskap/säkerhet/redundans i system
Status på kommunala system. Svagheter. Åtgärdsplaner/tider.
Lag och rätt
Ordning och rättvisa inför lagen är nu mer viktigt än någonsin. Tiggeri måste
hanteras.
Äldre
Varför har Kalmar så få +55 boenden jämfört med andra städer?
Äldres möjlighet att klara sig i det digitaliserade samhället.
7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Nej

Lisa Jalmander
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Lisa, 48 år och en dotter på 18 år, en hund, en katt och en häst. Vi bor i Rockneby, så att vi
har nära till stallet där min dotter är nästan varje dag.
Jag är egenföretagare och har varit det länge inom olika branscher (fastigheter, redovisning,
översättning och nu har jag en webshop för av kunden egendesignade ridsportprodukter som
jag driver ihop med en kollega).

2. Vad har du för utbildningar?
Fil.mag. i företagsekonomi, internationella relationer och franska

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Har varit både egenföretagare och anställd – har bägge perspektiven och det har varit
bra och nyttigt att ha med sig i politiken genom åren. Jag vill förstås underlätta för
småföretagen och göra det enklare för dem att anställa. Det är mycket viktigt att vi sänker
arbetsgivaravgifterna samt sänker arbetsgivaransvaret vid sjukdom för de små företagen.
Jag har jobba och bott utomlands under många år (USA och Frankrike främst, men även UK,
Schweiz och Spanien) och det har vidgat vyerna och man har fått erfara andra
samhällssystem och lösningar på både politiska och andra på olika samhällsproblem och
detta är bra att ha med sig in i den svenska politiken.

4. Vad är dina övriga intressen?
Jag är en idrotts- och föreningsmänniska och har alltid hållt på mycket med idrott och
engagerat mig ideellt i flera föreningar, suttit i styrelser, fixat sponsorer, jobbat på tävlingar
mm mm. Är med i både rid-, friidrott- och tennisföreningar. Förutom när dottern var yngre, var
vi även med i gymnastikföreningen och olika fotbollsföreningar. Jag tycker det är viktigt och
roligt och idrottar både för hälsans skull och för att det är roligt socialt och man möter nya
människor som man aldrig hade träffat annars.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Viktigt och roligt. Jag har alltid velat visa att alla kan rösta på M – även (unga) kvinnor
och ensamstående mammor. Jag har velat visa på mångfalden i vårt parti, så att fler
tjejer och kvinnor ska våga rösta på oss.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Företagarfrågor intresserar mig förstås, men jag är även väldigt nöjd med att sitta i
Socialnämnden (vice ordf.) som jag gör nu – ett uppdrag som jag tycker är både
intressant och utvecklande. Jag tycker att jag har hamnat helt rätt och skulle gärna

fortsätta en period till i samma nämnd nu när man lärt sig lite mer. Särskild intressant
med det Sociala Utskottet och jag visste inte innan att det är politiker som sitter och tar
beslut på LVU, LVM etc. och att det var den gången i det hela i samhället. Svåra, svåra
beslut och man måste lita på tjänstemännen, men samtidigt vara så påläst på ärenden
och lagar att man ställer de rätta frågorna under utskottet, så att allting blir rättssäkert och
går rätt till.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Vice ordf. Socialnämnden, KF
(har suttit i Barn och Ungdom, Kultur och Fritid och Destination Kalmar och
Turistbyrån innan)

Julia Jezior
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Julia Jezior. Flyttade till Sverige från Polen som åttaåring. Bor i Kalmar
tillsammans med min mamma och studerar vanligtvis naturvetenskapsprogrammet på
Lars Kaggskolan. För tillfället utbytesår i Australien, kommer hem till sommaren 2018.

2. Vad har du för utbildningar?
Studerar naturvetenskap på gymnasiet. I övrigt har jag blivit antagen till och gått
Moderat skolungdoms (MSUs) spetsutbildning i retorik.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Inte haft något relevant yrke, men är ledamot i MUF Kalmar läns distriktsstyrelse
vilket gett mig mycket kunskap om moderat politik samt insyn i det politiska läget i
Kalmar. Kandiderar till andre vice distriktsordförande för MUF Kalmar län.

4. Vad är dina övriga intressen?
Spela tennis, syssla med politik och ideologi, resa, studera samt umgås med familj
och vänner.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent
allmänt? Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Att få ta plats i kommunfullmäktige hade varit en intressant erfarenhet och en viktig
uppgift. Jag brinner för att förändra och driva igenom moderat politik. Ser fram emot
att lära mig mer, dels om hur beslutande församlingar fungerar, dels ännu mer om det
politiska läget i Kalmar kommun. Tycker det behövs mer av ideologi och framåtanda
inom den moderata gruppen. Jag vill heller inte endast företräda Moderaterna, utan
även unga människor.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Mina hjärtefrågor är invandring och skatt. Vi behöver vara betydligt mer defensiva i
Kalmar, speciellt när det gäller skattefrågan. Vi måste våga utmana den styrande
majoriteten och visa att det finns ett alternativ till hög kommunskatt, och andra idéer
för Kalmar. Jag vill också jobba med förbättringar av företagsklimatet.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Ledamot MUF Kalmar läns distriktsstyrelse.

Pär-Gustav Johansson
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm
Jag är 44 år, gift och har två döttrar på 7 och 5 år. Vi bodde tidigare i Emmaboda, där jag
är uppvuxen, men flyttade till en lägenhet i centrala Kalmar sommaren 2016 och håller nu
på att bygga hus i Hossmo. Jag har sedan januari 2014 uppdraget som politisk
samordnare för Alliansen i landstinget i Kalmar län, ett heltidsuppdrag som innebär att jag
är tjänstledig från mitt arbete som politisk sekreterare för förbundet.

2. Vad har du för utbildningar?
Civilingenjörsstudier, inriktningen Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.
Journaliststudier på journalisthögskolan JMK i Stockholm.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget
Jobbade med konstruktion och utveckling på Bombardier i Kalmar 1999-2005, som
journalist på olika lokalredaktioner 2007-2010. Började som politisk sekreterare för
Moderaterna i Kalmar län i februari 2010.

4. Vad är dina övriga intressen?
Jakt, böcker och umgås med familjen.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Som en möjlighet att vara med och försöka påverka min närmiljö genom att hjälpa till att
vinna opinion för moderata värderingar och idéer. Det är också därför jag vill bli KFledamot; jag vill vara med och utveckla en kommun som fokuserar på välfärdens kärna
och sätter människan framför systemet och individen i centrum.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jobben och bostäderna är grunden för allt och de viktigaste frågorna för Kalmars framtid.
Det behövs fler högkvalificerade jobb i kommunen och ett ökat fokus på jobbtillväxt
utanför handelssektorn. Från landstinget tar jag med mig ett intresse för sjukvården och
samverkan mellan landstinget och kommunen när det gäller vård och omsorg – där kan
vi bli mycket bättre.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Alliansamordnare i landstinget, ledamot i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation,
ersättare i regionförbundet, ersättare i Södermöre kommundelsnämnd. Vice ordförande
Möre Moderatförening.

Johan Krantz
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm
Jag heter Johan Krantz och kommer från Växjö, född och uppvuxen där. Sedan bott i både
Göteborg, Malmö och Stockholm som jag flyttat runt tillsammans med min nuvarande fru. Vi
sökte oss hem till Småland igen och valet föll på Kalmar, där vi nu byggt hus och nyligen
flyttat in, med vår dotter Nathalie på 1½ år. Det var dags att få slå sig till ro!

2. Vad har du för utbildningar?
Jag har en Bachelor of Science in Business Administration and Economics i grunden, sedan
gått mestadels projektledning- samt ledarskapsutbildningar.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
All yrkeslivserfarenhet är viktig för ett politiskt uppdrag i min mening. Det är mycket viktigt
med bredd och förståelse för både olika branscher och olika typer av människor. Något
politiker idag saknar, tycker jag, är just bredden och insikten i det ”verkliga” arbetslivet. Min
nuvarande tjänst som avdelningschef på Radiologiska kliniken på Länssjukhuset känns dock
högst relevant, som ledare i en politiskt styrd organisation. Mina tidigare erfarenheter som
projektledare inom IT med en företagsekonomisk syn på verksamheten har också varit
mycket nyttig, att förstå hur företag och företagande fungerar samt ett grepp om nationaloch samhällsekonomi, det tror jag är något samtliga politiker borde ha. J

4. Vad har du för övriga intressen?
Jag har ett stort IT-intresse men är också händig och tycker om att dona hemma. Lägger
mycket tid på film och serier om tillfälle ges, och samlar på gamla TV-spel som också är en
hobby som tar mycket tid (och pengar). Livet och ens värderingar skiftades rätt markant i
samband med att man blev pappa för första gången, så det mesta i livet cirkulerar såklart
kring fru och dotter. Jag följer mycket samhällsdebatter och hur utvecklingen i världen ter sig.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Som ett steg in i den politiska världen. Jag har alltid varit politiskt intresserad, och stundtals
frustrerad. Att inte kunna påverka i den utsträckning man önskar (genom att ”bara” gå och
lägga sin röst på valdagen) har gjort att jag under många års tid funderat i de här banorna.
Men nu när vi landat i Kalmar och jag dessutom arbetar i en politiskt styrd organisation så
kändes det som rätt tillfälle. Jag tycker att politiken behöver fler utbildade och vältaliga
personer, faktaresistens och inkompetens är något som behöver komma bort ifrån politiken.
Vi är idag på väg åt ett håll jag inte alls gillar, där känslor och tyckande är mer värt än
sanning, bara för att den kanske är obekväm. Jag skulle se det som ett mycket hedervärt
uppdrag och en chans att få vara med och påverka, i rätt riktning, mot ett bättre samhälle.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Egentligen skulle jag vilja vara engagerad i det mesta, men det jag tänker på främst när
frågan ställs är precis som i övriga landet; Integrationen, kriminalpolitiken. Det har ju skett
mycket i Sverige de senaste 10 åren, och min spontana upplevelse är att Kalmar inte hunnit
fullt så långt i den negativa spiralen, och här ser jag möjligheterna att motverka och arbeta
proaktivt med att inte hamna i samma situation som så många andra kommuner redan gjort.
Jag tycker straffskalan måste ses över ordentligt, Polisen måste få oerhört mycket större
resurser, och man måste definitivt byta rikspolischef.

Jag tycker att vi måste prata om vården, som nu såklart ligger nära till hands i och med mitt
dagliga arbete på Länssjukhuset.
Vi behöver prata om bidragsberoendet, arbetsmarknaden, Arbetsförmedlingen och dess
syfte.
Vi behöver prata miljö, energiförsörjning, fossila bränslen, elbilar, solparker.
Det är många frågor som behöver behandlas, och mitt intresse är som ni förstår ganska
brett!

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Nej

Måns Linge
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Bor ihop med min sambo Maria och vår mops Dexter. Är 25 år gammal. Spelar fotboll i
Rockneby IK på fritiden och följer Kalmar FF.

2. Vad har du för utbildningar?
Gick samhälle/ekonomi på gymnasiet. Utöver det har jag gått massvis med utbildningar i
partiet och MUF under årens lopp, bl a MUFs tvååriga spetsutbildning för kommunpolitiker.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Jag har jobbat inom partiet på några olika befattningar både i Kalmar och på annan ort.

4. Vad är dina övriga intressen?
Utöver politiken så är fotbollen ett stort intresse.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag vill fortsätta som KF-ledamot för att jag vill vara med och leda arbetet för att göra Kalmar
kommun blåare. Det är ett väldigt fint förtroende som jag vill fortsätta att förvalta så gott jag
kan genom att lyfta moderata frågor och granska s-majoriteten.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Själv brinner jag lite extra för skolfrågorna som jag jobbat mycket med under
mandatperioden. Men även miljö- och vattenfrågor är något som jag tyckt varit väldigt
intressant att få jobba med. En viktig fråga i framtiden för Kalmar kommun är att få ihop
ekonomin. Kommunsektorn står inför stora utmaningar i framtiden och det kommer vara
en utmaning att få ihop kärnfrågorna och samtidigt ge människor mer möjlighet att
bestämma över sina liv.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
a.
b.
c.
d.

Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot i gymnasieförbundets styrelse samt dess AU
Vice ordförande i Kalmar vatten AB

Jonas Lövgren
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag heter Jonas Lövgren och bor i ett hus i Rinkabyholm tillsammans med fru, barn, hund
och undulater. Jag är en aktiv person med många järn i elden. Förutom politiken är jag är
engagerad i Hossmo Hembygdsförening, kyrkan, Kalmar FF och vårt familjeföretag i
Åseda.

2. Vad har du för utbildningar?
Etableringsanalytiker - Statsvetare

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Skribent - Kommunikatör - Politisk sekreterare

4. Vad är dina övriga intressen?
Poesi - Jakt och fiske - Fotboll - Politik

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag tror på politiken som en demokratisk arena och drivkraft för förändring. Jag tror på
moderata värderingar, ideologi och politik. Jag vill vinna valet!

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Jag skulle vilja fortsätta jobba med samhällsbyggnads- och miljöfrågorna. De viktigaste
frågorna för Kalmar, som jag ser det, är bättre trygghet, sjukvård/omsorg och ett större
ansvar för ekonomin som ju är grundläggande för en trygg framtida välfärd. Här tar inte S
det fulla ansvar de borde.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Vice gruppledare, V.ordf. samhällsbyggnadsnämnden, V.ordf. planutskottet. Jag sitter i
både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag är politisk sekreterare för
Moderaterna i landstinget och är delaktig i utvecklingen av moderaternas nya
sjukvårdspolitik genom moderaternas nationella sjukvårdsnätverk.

Ted Nyberg
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag är Ted Nyberg. Född och uppvuxen i Oskarshamn men jag har kärat ner
mig i Kalmar, både i vår härliga stad men också i min sambo Elin och därför
bor jag i Kalmar sen 2014. Vi bor i ett hus på Skäggenäs där vi njuter av
lugnet och naturen. Vi har en supermysig katt som skyddar huset. Jag är 30 år
fyllda.
2. Vad har du för utbildningar?
Förutom grundskola och gymnasium har jag utbildat mig hos MSB i två år
inom ”Skydd mot oyckor”. I utbildningen ingår operativt och förebyggande
arbete för hur man skyddar både den enskilde men också samhället mot
olyckor, naturkatastrofer och hot.
Jag har en hel del instruktörsutbildningar för skydd och säkerhet samt några
ledarskapsutbildningar samt en hel del vidare utbildningar inom
räddningstjänst. Dessa gav inga högskolepoäng.
3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Jag har arbetat och haft uppdrag som ex:
Personlig assistent, privat aktör
Ungdomsledare, Svenska kyrkan
Saneringstekniker, Scania
Brandman, Räddningstjänsten Oskarshamn
Facklig företrädare/ombudsman, Kommunal
Instruktör, Räddningstjänsten Oskarshamn
VD - eget företag sen 2015, North Safety AB
Teamledare, företagsnätverket BNI (Team Kalmarsund)
Ledamot, KFG (för tillfället paus)
Styrelsesuppleant, NY Berg och Projekt AB
Styrelsesuppleant, Headlines i Kalmar AB
Jag har arbetat inom ett ganska brett spann. Jag har sett stor del av
Kommunernas arbete: Utmaningar och problem.
Jag har som facklig tampats med arbetsgivare och som egen företagare
tampats med avtal, anställda och samarbetspartners mm.

4. Vad är dina övriga intressen?
Politik, träning, läsning, filosofi, natur

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Uppdrag som KF-ledamot är nytt för mig, Men styrelsearbete är inte nytt för
mig och jag är hyffsat insatt i politik så jag ser detta som en möjlighet att både
bidra men också att lära mig samtidigt som jag får en ny utmaning och har
större möjlighet att påverka och förbättra vår kommun.
6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Integrationsfrågor, stadskärnan (kvarnholmen), företagsamhet, landsbygd
Integrationsfrågor är enligt mig den viktigaste frågan just nu. Hur får vi dessa
människor från bidragsberoende till självförsörjande, skattebetalande
medborgare på snabbast och bäst sätt.
Hur lockar vi hit mer företag? Hur får vi Linnéuniversitetsstudenterna att
stanna i Kalmar? Kanske går frågorna hand i hand. Jag vill hjälpa Kalmar att
växa.
7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Nej.

Patrik Olsen
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm

Jag heter Patrik Olsen och är 39 år. Jag är mestadels uppvuxen på mellersta Öland
men bor sedan 2012 i Läckeby ca. 15 km norr om Kalmar. Jag är sambo men har
inga barn (än så länge). Jag arbetar som undersköterska i Kalmar kommun (i ca. 17
år).
2. Vad har du för utbildningar?

Jag har läste samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, därefter läste jag in
naturvetenskapliga programmet. Efter gymnasiet fortsatte jag läsa kurser vid,
dåvarande, högskolan i Kalmar motsvarande 3,5 års studier. Jag har läst kurser i
statskunskap, mycket biologi och kemi, fysik, teknik, biologi för lärare även en del
pedagogik. Jag har också läst undersköterskeutbildning.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?

Jag har arbetat inom både LSS och inom äldreomsorgen under ganska många år.
Och under dessa år så har jag märkt att det finns en hel del utvecklingspotential inom
omsorgen, både för brukare och personal.
4. Vad är dina övriga intressen?
Jag är jägare sedan barnsben, vilket leder till ett intresse av jakt, miljö och
vapenlagstiftning. Jag är intresserad av entomologi (läran om insekter) och har en
anständig samling med skalbaggar (jag skulle kunna ha en lång utläggning om
detta men jag tror inte gemene man är intresserad). När jag tänker efter så är jag
nog något av en samlare, jag har ganska många olika samlingar med framför allt
naturvetenskaplig inriktning.
5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan
du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?

Uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige ser jag som en stor förmån och en
skyldighet gentemot våra väljare att föra fram vår politik. Att få förtroendet från
väljarna och partiet är ett privilegium som medför ansvar och engagemang för det vi
äger tillsammans. Jag vill ha möjlighet att vara med att påverka vår gemensamma
framtid i Kalmar kommun och arbeta förr större transperens i det kommunala
beslutsfattandet.
6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka
frågor anser du är viktigast för Kalmar?

De frågor som engagerar mig mest är nog att försöka hushålla med skattemedel och
att Kalmar kommun ska ägna sig åt kärnverksamheten dvs. vård, skola och omsorg.

Jag är även intresserad av många frågor vad gäller socialpolitik, frågor som rör
förskola och skolan, vård och omsorg och miljöfrågor.
7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?

Jag är idag ledamot i barn och ungdomsnämnden, ledamot i kretsstyrelsen och
ledamot i styrelsen för Berga/Lindsdal Moderaterna. Jag har tidigare suttit som
ersättare i socialnämnden.

Annica Portland Bengtsson
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag är 71 år gammal. Det kan låta gammalt men jag är helt frisk, tar inga mediciner och lever
ett aktivt, intensivt liv utan problem. Född och uppvuxen i Kalmar. Tillbakaflyttad till Kalmar
från Skåne1996. Är gift med lika frisk och om möjligt ännu mer aktiv 73-årig man. Tre vuxna
söner med familjer (sex barnbarn), alla boende i Skåne.

2. Vad har du för utbildningar?
Utbildad sekreterare på Påhlmans handelsinstitut, senare läkarsekreterarkurs, läst medicin
på Lunds universitet. Utbildad läkare med specialitet i allmänmedicin dvs distriktsläkare.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet?
Sedan 1969 arbetat inom sjukvården som läkarsekreterare, biträde, undersköterska och
senare som läkare i Skåne där jag även arbetat som mobilläkare. Arbetat ett år i Förenade
Arabemiraterna och som skeppsläkare på kryssningsfartyg i fem år. Jag har även arbetat
som voluntärläkare i Kenya vid olika tillfällen. Vid samtliga dessa alla tillfällen har jag arbetat
med många olika nationaliteter vilket gett mig en god inblick i olika människors kulturer och
behov. Sedan 1999 arbetat dels som vikarie och dels som landstingsanställd distriktsläkare i
Kalmar läns landsting. Vikarierat som distriktsläkare i samtliga Sveriges län. Även arbetat i
Kalmar 2005-2007 som projektanställd mobildoktor där jag bl a kommit i kontakt med många
äldre i hemmet som inte har mycket kontakt med Omsorgen. Då lärde jag mig att ensamhet
är ett stort problem för många äldre. Strax innan jag arbetade som mobildoktor arbetade jag
parallellt med primärvårdarbete dagtid varannan vecka och nattarbete på akuten varannan
vecka. Detta för att få fram varför det var så många gamla som sökte akuten. Jag kom fram
till att de allra flesta hade kunnat skötas i hemmet. Som mobildoktor fick jag också inblick i
vilka digitala möjligheter man har i hemmet att förenkla och underlätta för de som ännu inte
är i behov av äldre- och demensboende. Jag har arbetat på i stort sett samtliga
hälsocentraler i Kalmar med omnejd och i samband med det också kommit i kontakt med de
flesta äldreboenden. Jag arbetar fortfarande som läkare där det finns behov, om än inte lika
regelbundet som tidigare.

4. Vad är dina övriga intressen?
Mina övriga intressen är bridge, golf, familjen så klart. Är medlem i Marialogen i Kalmar.
Läser gärna samhällsinformativ skönlitteratur.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt? Kan
du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Mitt engagemang är den möjlighet jag ser att jag ska kunna påverka det jag tror på.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot? Vilka
frågor anser du är viktigast för Kalmar?
Orsaken till mitt politiska engagemang är att jag vet att det finns mycket att förbättra inom
omsorgen och inom integrationen. Jag tycker att det missas att ta tillvara på de möjligheter
som finns för att det ska bli bättre på dessa områden. Jag har flera idéer om hur detta ska
ske. Sedan är jag som kalmarit (fem generationer) självklart engagerad i allt som rör Kalmar
kommun. Bl a ligger den gröna miljön mig varmt om hjärtat. Den förfulningsprocess som
Kalmar nu genomgår är ganska plågsam. Bostadspolitiken i Kalmar förefaller mig ganska
ogenomtänkt och nästan panikartad.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Mitt nuvarande politiska uppdrag är som ersättare i Omsorgsnämnden, jag är ledamot i
styrelsen för föreningen Nya Moderaterna i Kalmar stad. Tidigare suttit i Socialnämnden och
psykiatriska rådet.

Tobias Radhe
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Mitt namn är Tobias Radhe och jag är 47 år. Jag är gift med Jessica och vi har
två vuxna, utflugna, barn och ett barnbarn. Vi bor i ett radhus på Malmen
sedan 2008.
Under hela min vuxna tid har jag bott i Kalmar med omnejd, bortsett från
utbildningsperioder och utlandstjänst.
Jag arbetar i dag som polis, vilket jag gjort sedan 1992. Inom polisen har jag
haft flera olika tjänster och uppdrag. Min fru är frisör och egen företagare.
2. Vad har du för utbildningar?
Förutom grundskola och gymnasium så har all min utbildning varit inom
polisen eller inriktning mot polisiär verksamhet. Under mina 25 år som polis
har jag gått många utbildningar som kan vara av nytta inom annan
verksamhet, t.ex. konflikthantering, arbetsmiljö, ledarskap med mera.
3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Med min polisiära bakgrund har jag en inblick i samhället som få har. Jag har
högt rättspatos och vet hur lagar och förordningar fungerar (eller inte
fungerar).
4. Vad är dina övriga intressen?
Jag är träningsintresserad i allmänhet. Allt från styrketräning till långlopp. Alla
hålla kroppen i trim är viktigt tycker jag. Jag tycker även om att resa, oftast
tillsammans med min fru.
5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Jag ser det som en möjlighet att kunna påverka saker som sker i min
omedelbara närhet. Politiken borde inte kunna bli tydligare än att beslut som
fattas påverkar mig som person/Kalmarbo/medborgare direkt. Jag vill helt
enkelt kunna påverka mer än vad jag gör idag.
6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
I nuläget allt som rör integration och/eller välfärden. Jag anser att den hör ihop
väldigt mycket. Även säkerhet/trygghet är viktigt, men det arbetar jag med
dagligen i mitt ordinarie arbete.
7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Jag är ledamot i Kalmarföreningens styrelse.

John Wahlgren
1. Gör en kort presentation av dig själv. Familj, ålder mm.
Jag är 25 år gammal, nyligen gift, bosatt i centrala Kalmar. Sedan våren 2017, efter noga
övervägande, aktiv i politiken på föreningsnivå.

2. Vad har du för utbildningar?
Juristexamen (avlagd 2015 vid Stockholms universitet) och civilekonomexamen (avlagd 2014
vid Stockholms universitet), härtill studier i nationalekonomi, matematik och filosofi.

3. Vad har du för yrkeserfarenhet som kan vara viktig för uppdraget?
Byråarbete som jurist och ombud avseende såväl civilrätt som offentlig rätt och
förrättningslantmätare vid statliga Lantmäterimyndigheten med särskild inriktning mot
tvångslagstiftning.

4. Vad är dina övriga intressen?
Bl.a. golf, historia, utbildning och sociologi.

5. Hur ser du på uppdraget som kommunfullmäktigeledamot rent allmänt?
Kan du beskriva varför du vill bli KF-ledamot?
Ett uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige är ett stort förtroende och en
hedersbetygelse, emellertid är det min mening att uppdraget i samma utsträckning är
förpliktigande. Att vara del av en beslutsfattande församling tarvar stor integritet och en inte
obetydlig arbetsinsats.
Min uppfattning är att jag har de förmågor som kan vara lämpliga för uppdraget.
Kombinationen av teoretisk och praktisk kunskap om juridik och ekonomi tror jag gagnar mig
och gör mig skickad att fylla de förväntningar som rätteligen är att ställa på en
fullmäktigeledamot. Dessutom är jag van att navigera i nya miljöer och erfaren av att möta
nya människor vilket jag tror är lämpliga egenskaper. Jag bedömer även ha mig möjlighet att
nedlägga den tid som är behövlig för att utföra ett gott arbete och jag har en arbetsgivare
som kommer underlätta mina möjligheter att planeringsmässigt hantera eventuella
kommande åtaganden.

6. Vilka politiska frågor skulle du helst vilja jobba med som KF-ledamot?
Vilka frågor anser du är viktigast för Kalmar?
De flesta områden intresserar mig men i synnerhet näringslivsfrågor, utbildningsfrågor och
frågor om samhällsplanering.
De ovan angivna frågorna är viktiga för Kalmar likväl som för andra kommuner. Min
uppfattning är också att det just nu är särskilt viktigt för Kalmar att stärka sitt näringsliv och
sin konkurrenskraft vilket mycket hänger samman med Linnéuniversitetets växande
inflytande i regionen och de möjligheter som detta innebär. Härtill föreligger förutsättningar
utveckla de möjligheter som vår starka turism medför för regionen, inte bara avseende viss
del av året. Detta är möjligheter som medför stora frågeställningar avseende infrastruktur,
bostäder och annan grundläggande samhällsservice.

7. Har du några uppdrag för moderaterna idag? Vilka?
Föreningsordförande i Kalmar moderatförening (”Moderatföreningen Kalmar stad”) sedan
verksamhetsåret 2017
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