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Simrishamn kommun
Thord, Roland
72 år, Teknologie doktor
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Är sedan 15 år partipolitiskt engagerad. Har en liberal politisk grundsyn. Jag delar
Moderaternas utgångspunkt i att vara realistisk optimist som värnar om framsteg och
framtidstro. Fundamentet är tilltron till människan och det öppna samhällets förmåga.
Framtiden finns i utveckling och lärande. Mitt starkaste engagemang finns i miljö- och
klimatfrågor, kultur, sjukvård och skola. 

Bor sedan 1999 i Viarp i en kringbyggd Skånegård. Uppvuxen i Stockholm. Så glad att vi
funnit Simrishamn som så berikat våra liv. 

Är nu med entusiasm redo att inom Österlenmoderaterna bidra till att vår kommun forsätter
utvecklas som en hållbar och framgångsrik kommun för det goda livet. 

Moderaternas miljö- och klimatpolitik - ”Klimatpolitik för hoppfulla” - har som utgångspunkt
att göra skillnad på riktigt. Ett fundament är att visa för omvärlden att det går att kombinera
minskade utsläpp med tillväxt. Ser redan idag flera områden där vår kommun ligger i
framkant. Havsfrågor och vattenrening är två av dessa. Hållbarhetspolicy och
Kretsloppsplan tillsammmans med cykelplan, fordonspolicy och en väl genomtänkt
översiktsplan är strategiska dokument som visar våra ambitioner. Mycket av detta har tagits
fram under den senaste mandatperioden med Österlenmoderaterna i ledningen. 

Ser fram emot att tillsammans med alla Österlenmoderater fördjupa arbetet med dessa och
andra frågor

Bor i Viarp. Gift och har tre barn. Lång erfarenhet inom samhällsplanering med inriktning
mot regionala utvecklingsfrågor - civilingenjör och teknologie doktor. Starkt engagemang i
miljö- och klimatfrågor samt skola, kultur och sjukvård.

Uppdrag: Simrishamns kommun För närvarande: Ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige.
Ordinarie ledamot i Kultur- och fritidsnämnden (lämnat in avsägelse) Tidigare under
innevarande mandatperiod - nu lämnade uppdrag: Samhällsplaneringsnämnden (ordinarie
och ersättare) Sydöstra Skånes Räddningsförbund (ersättare) Kommunförbundet Skåne
(ersättare) Tidigare mandatperioder: Kommunfullmäktige (ersättare) Kommunstyrelsen
(ordinarie) Barn- och utbildningsnämnden (ordinarie) Socialnämnden (ersättare)
Byggnadsnämnden (ersättare) Sjukvårdsnämnden Skånes Universitetssjukhus (ersättare)
Regionfullmäktige Skåne (ersättare)
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Thott, Frederick
48 år, Polis-anställd/Brandman
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Vården, polisen, äldreomsorgen och skolan går på knäna och vi måste ändra på detta nu.  
Öka skatteintäkterna och inte skatteuttagen. Det är företag med deras anställda som bidrar
till vår gemensam välfärd. Om vi ger rätt förutsättningar så skapas fler jobb och därmed
ökade skatteintäkter.  
Vi ska aldrig acceptera ett samhälle där vissa skadar vår välfärd genom bidragsfusk och
kriminalitet.

Man 48år. Gift med Sara, två barn, bor i hus och kör kombi. Ambitiös och driven. Gillar att
kämpa för att uppnå mina mål. Kallar en spade för en spade

Uppdrag: Direktionsledamot i Räddningstjänsten SÖRF Kommunfullmäktige ledamot
Patientnämnden Region Skåne Ersättare Nämndeman Hovrätten över Skåne och Blekinge

Waller, Jakob
44 år, Pedagog
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Född i Nyköping 1977 och uppvuxen i Hammenhög utanför Simrishamn. Bor med dalkullan
Linda och våra två barn i Hammenhög. Lediga stunder tillbringas hemma eller vid något av
Österlens vackra naturområden.  Har en lång och varierad arbetslivserfarenhet inom barn-,
äldre- och handikappomsorg, flygbranschen, kriminalvård, skolledning och skolutveckling,
pedagogiskt arbete samt eget företagande.  Är utbildad skolledare och gymnasie- och
grundskolelärare i ämnena språk och samhällsorienterade ämnen. Har även studerat
företagsekonomi, marknadsföring och juridik. Gjorde min militärtjänst som gruppbefäl på
Södra Skånska regementet i Revingehed, och har bott i USA, Mexiko och i Förenade
Arabemiraten. 

Jag vill se fler generationssamarbeten i kultur- och vardagslivet.  
Jag välkomnar fler aktörer att konkurrera i den offentliga upphandlingen vad gäller
badanläggningar. 
Byarna har goda förutsättningar för etablering av företag och entreprenörskap. Jag vill verka
för att binda samman byar med cykelvägar, och decentralisera kommunens barn-, kultur-
och fritidsaktiviteter.   
Jag vill föra sakliga diskussioner om vad vetenskapen lär oss om klimatförändringarna, och
utifrån dessa och miljömålen föreslå lämpliga åtgärder.   
Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket! Jag vill verka för att öka förtroendet för
demokratin och för oss politiker, och synliggöra det politiska arbetet.

Jag är 44 år, utbildad pedagog och arbetar som lärare, och uppvuxen och bosatt med familj,
kaniner och katt i Hammenhög. Gillar att umgås med familjen, läsa, spela musik och snickra.
Är samhällsintresserad, målinriktad och handlingskraftig.

Å
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Åhberg, Kristina
74 år, Ekonom
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Kristina Åhberg, är aktiv moderat sedan 2008 i Simrishamns kommun. Mina honnörsord är:
öppenhet, tydlighet och respekt för människor. 
Jag kommer främst att fokusera på  
• ”Seniorfrågor” som handlar om hälsa, vård och omsorg m m. Dessa frågor är eller  
blir viktiga för alla invånare i kommunen. 
• ”Utvecklings- och servicefrågor Jag vill fortsätta att bidraga till utvecklingen i vår fantastiska
kommun- Simrishamn genom att bl.a. -  
- utveckla Sjöfartsstråket inkl. Bornholmskajen,  
- "försköna våra byar" öka bidragen till byalagen 
- stimulera inflyttning nybyggnation, bättre skötsel av allmänna platser och grönytor

Kristina Åhberg , jag är positiv, öppen och rakt i mina åsikter. 
Engagerad och resultatinriktad i de politiska frågor som jag fått förtroendet att representera
moderaterna, med fokus på "vad är bäst för invånarna i Simrishamns kommun"

Uppdrag: Förste vice ordförande i Samhällsplaneringsnämnden Ledamot i
Kommunfullmäktige Ersättare i Kommunstyrelsen
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Twitter: @akejch

Akej, Christer
65 år, Civilingenjör
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag bor i Hannas i den gård där jag är född och uppväxt. Gården brukade jag aktivt till för 10
år sedan. Jag är gift och har tre barn. Utbildad till civilingenjör i teknisk fysik. 
Jag har en gedigen politisk erfarenhet och varit förtroendevald inom riksdag, region och
kommun. Började min politiska bana i ungdomsförbundet för 45 år sedan. Haft flera
ordförande uppdrag inom kommun och region. I nästan 10 år var jag KS ordförande i
Simrishamn.  
Jag är en praktisk, teknisk, jordnära person som gillar fixa i vardagen. Är rak, står för min
åsikt och har en god politisk kompass. Glad, öppen och nyfiken som tycker om att träffa
människor och diskutera. Gillar fest och glada tillställningar. 

Jag har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 1982. Har i kommunen haft ett antal olika
ordförande uppdrag ex. i KF vid flera tillfällen och nästan 10 år i KS.  
Jag vill: 
• Det ska vara ordning och reda med en ekonomi i balans 
• Utgå från den enskildes behov och önskan 
• Uppmuntra och stödja företagande och olika egna initiativ  
• Bygga ut infrastrukturen 
• Uppmuntra bostadsbyggande 
• Kommuninvånarna ska känna trygghet 
• Kommunen ska vara lätt att komma i kontakt med, vara lyssnade och beslutsvägarna korta 
• Ge snabb handläggning med minimal byråkrati 
• Erbjuda en omsorg och skola med hög kvalité där personen kan välja och påverka 
• Skapa en levande landsbygd där folk bor och verkar

Mycket välkänd politiker. Står för min åsikt och har bra politisk kompass. 
Har lång gedigen politisk erfarenhet och brett kontaktnät inom olika instanser i samhället.  
Haft förtroendeuppdrag inom alla nivåer, riksdag, region och kommun.

Uppdrag: Ordf. i kommunfullmäktige Ersättare i regionfullmäktige Ordf. i Österlens
kommunala renhållningsbolag. Ledamot i bolagsstyrelsen för SYSAV Vice ordf. i styrelsen
för Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ledamot i bolagsstyrelsen för Simrishamns
industri- och näringslivsbolag Ledamot i kollektivtrafiknämnden och dess beredningsutskott
Ersättare i bolagsstyrelsen för Öresundståg.
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Andersson, Alf Göran
76 år, Pensionär
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag har varit partipolitiskt engageras under en följd av år. Har bland annat varit ledamot av
socialnämnden och kommunstyrelsen samt under en mandatperiod varit ordförande i
kommunfullmäktige. Är sedan 2007 ledamot av kommunrevisionen. Under innevarande
mandatperiod som ordförande. Tillhört partiet sedan 1960-talet. 
Är lekmannarevisor i SINAB och revisor i SÖRF. 
Attraktiva boenden på landsbygden är en viktig fråga. Samt naturligtvis företagande på
landsbygden. Och i våra byar.

Bor i Kivik. Gift, tre barn och fyra barnbarn. Engagerad i det lokala föreningslivet. Är för
närvarande ordförande i Lions nationella styrelse.

Uppdrag: Ordförande i Kommunrevisionen

Brandt, Christina
72 år, Jurist
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Född och uppvuxen i Malmö. I mitt hem förekom livliga politiska diskussioner mellan mig och
min far. Då upptäckte jag att till skillnad från min far hade jag starka borgerliga sympatier. 
Jur. kand. examen i Lund. Bott och arbetat i Jönköping och Borås i drygt 40 år. Har arbetat
på skattemyndighet, förvaltningsdomstol, kronofogdemyndighet och som handläggare och
chef på olika befattningar i Borås stad 
Som person är jag flitig, ordningsam, ärlig och otålig. Försöker dra mitt strå till stacken för att
göra världen lite bättre. Har en vilja att åstadkomma resultat. Ser tvärsektoriellt samarbete
som en framgångsfaktor för att lösa komplexa problem. I mina uppdrag vill jag kunna tillföra
något

Har ca 30 års erfarenhet som förtroendevald för M i Borås. Har varit ordf i
kommundelsnämnd i 12 år och i lika många år haft presidieuppdrag i Västergötlandsreg bl a
ordf i HSN. Suttit i KF, KS, RF och HSS. Ordf i dåvarande SFN I 8 år.

Uppdrag: Ersättare i Socialnämnden
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Bröndel, Ingela
68 år, Administrativ chef / pensionär
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Lämnat ett långt yrkesliv inom den skånska hälso- och sjukvården, under större delen med
olika chefsuppdrag. Detta innebärande en bred och stor kunskap om såväl offentlig
förvaltning som lagar, författningar och regelverk och förhållning till dessa. Har politisk
erfarenhet av uppdrag på fullmäktige-, kommunstyrelsenivå inom kommunen och är i
dagsläget ordförande i socialnämnden . Är sedan flertalet år av kommunen utsedd borgelig
begravningsofficiant och tidigare begravningsombud utsedd av länsstyrelsen. Att seriöst
utveckla och förvalta den offentliga verksamhetens olika områden och dess ekonomi och
budget är för mig självklart liksom att politiska beslut ska genomföras och följas upp. 

Inom det kommunala uppdraget är mitt intresse och fokus det sociala området. Att alltid
uppmärksamt lyssna på individens önskemål och behov och möte det med kommunens
uppdrag och resurser är av största vikt. Våra invånare, oavsett ålder och bakgrund, ska
känna sig sig trygga och säkra på att få den omsorg de behöver. Stor utvecklingsanda och
framåtseende ska prägla kommunens samtliga verksamheter, med kostnadseffektiva
lösningar så att personal och resurser används på bästa sätt, för att frigöra mera tid för det
mänskliga mötet. 
Samarbete och samverkan både inom kommunen och med nutida och framtida
samverkanspartners är en styrka för kommunens invånare.

Ålder; 68 år. Boende i Rörum. 
Har stort intresse av samhällsfrågor och hur politiska beslut påverkar samhället och den
enskilde individen.

Uppdrag: Socialnämndens ordförande samt ersättare Kommunfullmäktige, Simrishamns
kommun
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Engebo, Lage
72 år, Pensionär
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag är gift med Monica sedan 25 år tillbaka, vi har två barn vardera från tidigare äktenskap,
sju barnbarn och ett barnbarnsbarn. 
2005 köpte vi en liten avstyckad gård utanför Östra Vemmerlöv och flyttade ner till
Simrishamn 2007. 
Den största delen av mitt liv har jag varit aktiv inom föreningslivet både lokalt och på
riksnivå, dock huvudsakligen i Stockholmsområdet. 
Jag har arbetat inom olika föreningar i Borås och Stockholm, fritidsförvaltningarna i Lidingö
och Stockholm, Svenska Golfförbundet, Wermdö golfklubb och de sista åren innan
pensioneringen som fastighetschef i Simrishamns kommun 
Mina fritidsintressen är idrott i alla former, samhällsfrågor, bridge och att vara ute i naturen

Tidigare yrken: Fastighetschef i Simrishamns kommun, VD Wermdö golfklubb, Juridiskt
ansvarig Svenska Golfförbundet, Fritidsdistriktschef i Stockholm.

Uppdrag: Ersättare i Samhällsplaneringsnämnden, Nämndeman i Ystad Tingsrätt,
stämmoombud i de två vattenråd Simrishamn ingår i.

Engebo, Monica
75 år, Pensionär
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag är en glad 75-årig Stockholmstjej som 2007 flyttade till Simrishamn. Jag och min man
Lage, sedan 25 år, köpte en liten avstyckad gård i Östra Vemmerlöv 2005 som fritidsbostad.
Kärleken till Österlen tog dock över så 2007 flyttade vi ner permanent. Sedan 4 år bor vi i
Gamla Stan i Simrishamn. Lage och jag har 2 barn vardera från tidigare äktenskap och idag
har vi tillsammans 7 barnbarn och 1 barnbarnsbarn! 
Mina intressen genom åren; handboll, ridning, slalom, golf, bridge, naturen, litteratur,
samhällsfrågor och nu även boule. 
Mitt politiska engagemang ger mig stor tillfredsställelse - det känns oerhört bra att kunna
bidra till ett tryggt och gott liv för invånarna i Simrishamns kommun.

Bakgrund; född och uppvuxen i Stockholm. Sedan 2007 boende i Simrishamns kommun.
Yrkesliv; Journalist i botten, arbetat som kommunikatör och informationschef i stora
idrottsorganisationer. Arbetat också med marknadsföring och logistik.

Uppdrag: Ersättare i Socialnämnden.

Isberg, Anna
46 år, Platschef
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
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Johnsson, Anders
60 år, Företagare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Med mig får värderingar om ansvar, frihet och trygghet en tydlig företrädare. Det krävs
ordning och reda i ekonomi och organisation för att. Valfrihet är ett naturligt inslag i
samhället. Att integrera de som invandrat hit, hålla ordning på migrationen blir avgörande för
jobb, tillväxt och välfärd framöver. I ett fungerande samhälle krävs att det lönar sig att
arbeta. Vi behöver bra balans mellan tätort och landsbygdsutveckling. Jag vill se att allt
företagande samt jord- och skogsbruket kan utvecklas. Småföretagandet försörjer oss till
mycket stor del. Jag vill förena trygghet och gemensam finansiering av välfärden med
personlig frihet och valfrihet. Det gäller allt från barnomsorg till s 

För mig är värderingar om ansvar, frihet och trygghet viktiga. Det krävs ordning och reda i
ekonomi och organisation. Att integrera de som redan invandrat hit, med språk-och
arbetslinjen blir viktigt. Ordning på migrationen. Det måste det löna sig att arbeta för att få
bättre tillväxt och välfärd. Vi ska ha bra balans mellan tätort och landsbygdsutveckling. Jag
vill se att allt företagande kan utvecklas. Jag vill förena trygghet och gemensam finansiering
av välfärden med personlig frihet och valfrihet. Det gäller allt från barnomsorg till skola, vård
och äldreomsorg. Jag värnar om det kommunala självstyret och rätten att äga sin egen mark
och inte detaljstyras av EU, staten och myndigheter.

Jag är gift med Else-Marie, har två vuxna barn. Är 59 år och företagare, som fått förtroendet
att leda Österlenmoderaterna i Simrishamns kommun sedan 2020.

Uppdrag: Ordförande i byggnadsnämnden. Vice gruppledare i kommunfullmäktige.Ersättare
i kommunstyrelsenOrdförande Österlenmoderaterna.

Karlsson, Matts
65 år, Senior advisor
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Utveckla Simrishamns kommun med 
God social omsorg 
Bra skola  
Bättre kommunikationer 
En aktiv företags- och miljöpolitik

Har haft olika politiska uppdrag de senaste 30 åren och söker nya uppdrag.

Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige i Simrishamn Sammankallande i Johanna och Per
Mårtenssons Minnesfond i Gärsnäs Huvudman i Sparbanken Syd
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Lamme, Stefan
73 år, Överläkare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag har arbetat i 40 år som läkare och över 20 år som ledare huvudsakligen som klinikchef.
2011 fick min klinik utmärkelsen årets stroke enhet i Sverige dvs bäst kvalitet och resultat. 
Jag har från tonåren varit politisk aktiv så mycket som mitt arbete medgav. 
I Simrishamns kommun har jag suttit många år i kommunstyrelsen och var ordförande
socialnämnden i 11 år. Jag genomdrev som exempel fritt val till äldreboende vilket tyvärr inte
är vanligt. 
Jag lämnade kommunpolitiken när jag 2013 blev regionråd . Efter att vi förlorat valet 2014
hade jag inte mindre än 3 presidieuppdrag i Opposition. Under denna mandatperiod är jag
ordförande i beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar. 

Jag har mycket lång erfarenhet av politiskt arbete i Simrishamn och har under många år
varit vice gruppledare för vårt parti. Med andra ord har jag vana att både samverka men
andra partier också att värna våra moderata värderingar. Tror inte på politisk strid bara för
att strida utan det är mycket bättre att få genom en tydlig moderat politik i gott samförstånd
med de som är i opposition. Under min tid som ordförande i socialnämnden drevs som
exempel hälften av äldreboendena av andra än kommunen. Tyvärr är det idag bara
Joneberg som är kvar av valfriheten. Just när man är gammal och svag behöver man ha sin
valfrihet och kunna göra sin röst hörd. Valfrihet i skolan gynnar alla elever.

Motverka den vänstervridning vi nu ser i landet med önskan om förbud mot att vi själv ska
kunna välja i livets olika faser. Individens valfrihet måste väga tyngre än enstaka politikers
önskan om makt, däremot ska kvaliteten alltid följas.

Uppdrag: Ledamot av Regionfullmäktige Ordförande i Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringar Ledamot i Södra Regionvårdsnämnden Ersättare i styrelsen för
Skånes universitetssjukhus Ledamot i Huvudmannagruppen för kunskapsstyrning inom
sjukvård och socialtjänst (nationellt uppdrag)

Lindeberg, Per
68 år, Egen företagare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Varit VD för ett medelstort belysningsföretag under mina sista 10 år som anställd. Idag
konsult i eget företag med inriktning på organisation och marknadsfrågor. Aktiv i dag inom
Rotary i Simrishamn. 
Detta ger mej tid och kraft att ta mej an politiska uppdrag. 
Skapa förutsättning för unga att kunna utbilda sig, leva o bo i Simrishamn. Samt fortsätta att
utveckla Simrishamn till ett levande samhälle. Mina ledord för Simrishamn är Välkomnande-
Dynamiskt-Genomtänkt

Arbetat med försäljning och markandsföring i 40 år 
VD under 10 år  
Varit aktiv i idrottrörelsen, Idag Rotary

Uppdrag: Styrelsemedlem i Österlens VA
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Lundgren, Jens
51 år, Auktoriserad redovisningskonsult/företagsmäklare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag är 51 år, familj med 4 barn i åldrarna 12-22 år. Jag driver sedan 1996 en egen
verksamhet som auktoriserad redovisningskonsult, affärsrådgivare och företagsmäklare. Jag
har alltid haft ett stort samhällsintresse, speciellt för frågor som rör näringsliv, sjuk- och
hälsovård samt barn- och utbildning. Jag vill jobba för ett tryggt och fritt samhälle där alla
människor ska känna ansvar och delaktighet och där alla ser sambandet mellan rättigheter
och skyldigheter. Det är politikernas ansvar att eftersträva att samhällets samlade resurser
används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och med högsta möjliga kvalité på
kärnverksamheterna. Jag vill jobba för ett bättre samhälle!

Redovisningskonsult/företagsmäklare

Uppdrag: Idag har jag inga förtroendeuppdrag. Jag har tidigare varit förtroendevald
kommunrevisor i Simrishamns kommun och lekmannarevisor i Simrishamns Bostäder AB
samt i Österlen VA AB. Dessa uppdrag lämnade jag i samband med att jag begärde utträde
från det parti som hade nominerat mig till dessa uppdragen.

Lundholm, Jens
37 år, Ekonom
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Född och uppvuxen på Österlen. 
Arbetat åtta år på en mekanisk verkstad. 
Studerat ekonomi och statistik på Lunds universitet. 
Är nu verksam inom lastbilsbranschen. 
Utöver detta har jag ett stort intresse för aktier, kampsport och sportskytte. 

Österlen och Simrishamn är mitt hem och ligger mig väldigt varmt om hjärtat, därför vill jag
vara med och utveckla kommunen till det bättre.
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Mehler, Michael
59 år, Egenföretagare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag heter Michael Mehler, är född och uppvuxen i Simrishamn. Jag har sen 40 år tillbaka
drivit företag inom besöksnäringen på Österlen tillsammans med min fru. 
I min verksamhet och de nätverk jag är med i träffar jag väldigt mycket människor och får
ofta ta del av deras tankar och åsikter om vad som är bra, mindre bra eller kunde gjorts
bättre i vår kommun, därför beslutade jag mig för drygt 4-år sen att engagera mig politiskt för
att på så sätt kunna föra deras och såklart min egen röst vidare in i politiken och det valet
har jag aldrig ångrat. 

Jag är uppvuxen i Simrishamn. Jag vill att vår kommun skall vara den bästa och självklara
platsen att leva, verka och bo på. Den är det redan för många, mig själv inräknad men jag
vill den skall vara det för alla under livets alla faser, årets alla dagar. Genom att fördela
skattemedel på ett ansvarsfullt sätt så det kommer så många som möjligt till godo kan vi
uppnå detta och såklart med trygghet, skola, vård & omsorg i fokus. Den nu ökande
inflyttning är positiv, och viktigt att vi fortsätter möjliggöra för fler att bosätta sig i vår
kommun. Fler innevånare ökar inte bara skatteintäkterna utan även behoven och när
behoven ökar så ökar även incitamenten för handling och genomförande.

Jobbar aktivt för att vi skall ha en levande stad och landsbygd året runt  
Har förutom politik musik som mitt stora intresse och spelar trummor i 2 olika band 
Tror på att ärlighet varar längst och alltid är den bästa huvudkudden.

Uppdrag: Ersättare i byggnadsnämnden. Ledamot i Österlen föreningen samt webb och
sociala medier ansvarig
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Månsson, Annika
75 år, Ekonom
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag flyttade till Simrishamn 2001 tillsammans med min make Jan-Erik. 
Sen den dagen har vi varit aktiva på alla möjliga sätt i kommunen. Jag fortsatte vara aktiv i
moderaterna, jag var aktiv i Salems kommun , söder om Stockholm.  
Jag har varit aktiv i Inner Wheel och är aktiv i Simrishamns Rotaryklubb. Bägge
organisationer ligger mig varmt om hjärtat. 
Jag har varit med och starta upp Kvinnojouren på Österlen, där är jag idag revisor. 
Jag arbetar ideellt med missbruksfrågor, något som jag anser är oerhört viktigt.  
Jag arbetar tillsammans med min man i vårt redovisningsföretag och har inga planer på att
sluta med det. 
Att bo och verka i Simrishamn är en ynnest. 

Med åldersringar, en del bagage som givit mig erfarenhet och perspektiv på det mesta
känner jag att jag kan komma till nytta i det som jag anser vara viktigt i vår kommun
Simrishamn, 
- Fortsatt arbete med en hållbar och ansvarsfull ekonomisk politik. 
- I en levande kommun behöver vi företagande och företag, vi skall vara en bra partner till
både nya och gamla företagare 
- I vår kommun skall vi vara trygga och säkra i att den dag vi är sköra och i behov av hjälp
skall vi ha de bästa man kan få. 
- Vi skall vara trygga på våra gator och utemiljöer 
- Fortsätta arbeta med hållbarhet och klimatfrågorna 
- Vi skall ta ansvar för våra barn och unga med en god skolmiljö och hög kvalitet

Bosatt i Simrishamn sedan 2001 
Ekonom, arbetar med min man i vår redovisningsbyrå 
75

Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige Ersättare i socialnämnden
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Nilsson, Kristina
72 år, Företagare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Erfarenheter från min mammas sista tid i livet, gav mig insikt i vad som är viktigt när du inte
kan bo hemma i det som varit ditt hem i många år. Demensomsorgen och ensamheten
bland äldre är något jag gärna vill vara med att påverka. 
Förebyggande åtgärder är viktiga vad det än gäller, kan alltid bli bättre. 

Enklare få bygglov, bland annat på landsbygden, resulterar i att hela Simrishamns Kommun
blir levande! Näringslivet är viktigt för en väl fungerande kommun. 
Viktigt skapa förutsättningar för att kultur och fritid kan utvecklas! Väl fungerande föreningar
måste få stöd. Simrishamns Kommun ska vara trygg att leva och bo i, helt enkelt må bra i.  
Lyssna på invånarna!

Sambo, en vuxen son , två barnbarn, bor i Sankt Olof, en av de vackra byarna på Österlen. 
Glad, står för mina åsikter, gillar att läsa, måla i olja, träna och vara ute i naturen.

Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige Ledamot i Byggnadsnämnden, Ersättare i
Miljöförbundet. Ordförande i Kommunfullmäktiges valberedning. Ersättare i Valnämnden.

Twitter:
@@johan_ohlson

Ohlsson, Johan
62 år, fd inköpschef
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
För mig har moderaterna alltid varit en frihetsrörelse. Det måste finnas mycket starka skäl
om stat och kommun ska inkräkta på t.ex. äganderätt och näringsfrihet. Det är viktigt att ta
till vara på kreativitet och drivkraft hos företagare, föreningar och privatpersoner och riva
byråkratiska hinder där det är möjligt. 

Moderaterna ska också stå för ordning och reda i det offentliga och fokusera på
kärnverksamheterna. På det sättet kan skatter hållas nere och medborgarna lita på att det
offentliga sköter sitt på ett effektivt sätt. Vi undviker också att det allmänna konkurrerar med
det som kan skötas av företag och föreningar.

Bor i vackra Simrishamns kommun permanent sedan 2021, men köpte huset i Brantevik
redan 2011. 
Född 1959, uppvuxen i Skara, gift med Eva. Två vuxna barn i Malmö. 
Avslutat en lång chefskarriär i Saab där jag verkat med Jönköping som bas.

Uppdrag: Inga. Jag har varit borta från politiken under lång tid men har tidigare varit
ordförande för MUF i Skaraborg.
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Olesen, Jaennine
55 år, Vd/ Fastighetsmäklare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag ser möjligheter i det mesta och vill vara på platser där jag kan påverka. Min drivkraft är
stor! 
Jag är envis och målmedveten till min natur. Är en sann humanist där respekt för olikheter
och kulturella bakgrunder är självklara. Jag är transparant och modig. Lagspelare! 
Vi blir aldrig starkare än den svagaste länken! Vi måste få ihop invånare, tjänstepersoner
och politiker.  
Barnen är viktiga därför är bästa skolkommun är en av mina drivkraft! Utvecklingen av
näringslivet och småföretagen är helt avgörande för kommunens utveckling. Har min
arbetsplats på hela Österlen! Brinner för Österlen och allt vackert som vi omger oss med
och alla goda människor som finns här.

Jag och min familj bor i Simrishamn som består av tre barn och min man Mark. Har drivit
Fastighetsbyrån Österlen sedan 1995. Startade Friskis&Svettis 1989 i
Simrishamn.Entreprenör! Humanist! Envis och glad.

Uppdrag: Kommunfullmäktige KS 1:e vice ordförande i Bun

Ovesson, Jeanette
49 år, lärare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag är 49 år och bor i Skillinge på Österlen tillsammans med min familj. Jag har en bakgrund
som lärare och naturligtvis ett extra intresse av skolfrågor. Sedan valet 2018 är jag
kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun. Uppdraget är fantastiskt roligt och
utvecklande. Fritiden ägnas till stor del åt barnens fritidsintressen men jag läser gärna en
god bok, spelar padel eller springer en runda när tillfälle ges. Jag kandiderar till
kommunfullmäktige för att jag vill fortsätta att arbeta för en positiv utveckling av
Simrishamns kommun. Jag är en lösningsfokuserad person som gärna ser handling i stället
för prat. Frihet under ansvar sammanfattar väl min inställning till livet.

-nyfiken, samhällsintresserad fyrabarnsmamma  
-diskussionslysten konstälskare  
-positiv, sportig analytiker

Uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun
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Ovesson, Kaj
71 år, lantbrukare/aktieförvaltare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Under 30 givande år har jag varit Ica-handlare i Borrby. Då var jag verksam förtroendevald
inom Ica, både regionalt och centralt i olika styrelser. Jag var bland annat ordförande för Ica-
handlarna i södra Sverige.  

De senaste 25 åren har sysslat med aktiehandel i ett eget bolag. Jag driver även ett eget
jordbruk med spannmålsodling.  

Mitt stora fritidsintresse är och har varit fotboll, främst som ledare för flick- och damlag i
Skillinge IF. Jag jobbar fortfarande mycket med ideellt arbete i föreningen.

Jag heter Kaj Ovesson, bor i Skillinge tillsammans med min fru Agneta. Vi har fyra vuxna
döttrar.

Uppdrag: Ersättare kommunfullmäktige. Ersättare samhällsplaneringsnämnden

Persson, Hanna
22 år, Receptionist
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Anledning att jag engagerade mig politiskt från första början handlade om att jag aldrig varit
bra på att stå tyst på utsidan och kolla på. Jag vill vara med där saker händer och beslutas,
där jag kan vara en del av det stora och få göra min röst hörd. 
Det är oerhört viktigt att vi värnar och engagerar fler unga i politiken. Även om vi unga
många gånger kan komma in med mindre erfarenhet, både politiskt och livserfarenhet så
tror jag att det kan bli farligt att samma människor sitter på samma ställe för länge. Saker
förändras konstant i vårt samhälle, det gäller att vi som politiker utvecklas med vårt
samhälle. En blandning där nytänk möter erfarenhet tror jag är ett vinnande koncept!

Mitt namn är Hanna Persson och jag är 22 år gammal. Jag jobbar på Hotell Kockska Gården
i Simrishamn. Utöver det är jag ju politiskt aktiv samt kontaktperson till en tjej :)

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige Ledamot i barn och utbildningsnämnden Ersättare i
kultur och fritidsnämnden

Provvalskatalog - Simrishamn kommun



2021-11-29 14:23 Provvalskatalog

https://provvalservices.moderatvg.se/provval/katalog.php?id=75 16/18

Twitter: @@rimsby

Rimsby, Peter
58 år, Egen företagare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Jag bor sedan 2017 i Gladsax i Simrishamns kommun tillsammans med sambo och två
hundar. Jag är idag egen företagare med affärs- och ledarutveckling, driver ett företag som
arbetar med företagsprofilering och driver dessutom ett ölbryggeri på Österlen. Jag har
arbetat som generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben med 70 000 medlemmar,
har varit ordförande för Stockholm Pride, och har stor erfarenhet som chef och ledare inom
ett flertal olika företag och organisationer. Jag har arbetat mycket med konflikthantering och
skapa vägar framåt i komplexa organisationer. 

Frågor som är viktiga för mig är grön näring och landsbygdsfrågor, migration och integration
samt lag och ordning. 

Jag vill arbeta för att utveckla Österlen till en ännu mer attraktiv plats att leva och verka på.
Villkoren för företagandet måste förbättras, invånarna ska känna sig trygga, vi behöver
förbättra kollektivtrafiken, en framtidssäker digital kommunikation för alla är ett måste,
sjukvård, barnomsorg och äldrevård är också viktiga delar som måste bli ännu bättre.
Kulturlivet och föreningslivet måste ges bättre förutsättningar för att blomstra. För att nå dit
måste det politiska klimatet förbättras, och där vill jag arbeta för att vi moderater föregår med
gott exempel och visar att vår uppgift är att utveckla kommunen, och att våra gemensamma
mål är viktigare än de individuella. Laget före jaget!

Egen företagare, entreprenör med styrelseerfarenhet och med stor erfarenhet som chef och
ledare

Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun, Ersättare i
Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i
Simrishamns kommun.
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Twitter:
@BengtSunden

Sundén, Bengt
75 år, Lärare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Född 1946 Uddevalla. Realexamen, Högskoleutbildning, konsthantverkutbildning,
reservofficer, konsthantverksexamen med gesällprov, lärarexamen. 
Arbetat som lärare från 1964, reseledare, föreläsare om vin, mat ekologisk odling. 
Lärartjänster i Åmål, Säffle, Lund och Trelleborg. Slutat min lärartjänst 2021. 
Skolverkets stor utbildningsstipendium och Älvsborgsläns miljöpris. 
Svensk mästare i löpning för veteraner. 
Politiska uppdrag för Moderaterna i Åmål: Kyrkofullmäktige och BUN 
Ordförande för aktiespararna i Åmål/Säffle 
Gift. 4 barn. 
Numera bosatt i Vallby, Simrishamn 
Eget företag som säljer ekologiska produkter 

Född 1946 Uddevalla. Realexamen, Högskoleutbildning, konsthantverkutbildning,
reservofficer, konsthantverksexamen med gesällprov, lärarexamen. 
Arbetat som lärare från 1964, reseledare, föreläsare om vin, mat ekologisk odling. 
Lärartjänster i Åmål, Säffle, Lund och Trelleborg. Slutat min lärartjänst 2021. 
Skolverkets stor utbildningsstipendium och Älvsborgsläns miljöpris. 
Svensk mästare i löpning för veteraner. 
Politiska uppdrag för Moderaterna i Åmål: Kyrkofullmäktige och BUN 
Ordförande för aktiespararna i Åmål/Säffle 
Gift. 4 barn. 
Numera bosatt i Vallby, Simrishamn 
Eget företag som säljer ekologiska produkter

Uppdrag: Inga

Teirfolk, Carola
59 år, Verksamhetsutvecklare
Förening: Österlen Kandiderar till: Kommunen
Varje medborgare är viktig, varje åsikt är värd att lyssna på, ingen är för liten för att göra
skillnad!
Tillsammans kan vi skapa kraft och engagemang i både det lilla och det stora. 
Vem är jag som tänker så? 
En person som älskar att bo vid havet, i den mindre staden med närhet till möten. Jag har
arbetat i offentlig förvaltning i hela mitt liv (med korta undantag), har liksom de flesta ibland
svurit över de långa processerna, men som krävs för en demokrati. 
Jag är utbildad sjuksköterska och arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor i många
år på olika nivåer; regionalt, nationellt och nu på kommunnivå.  
Jag flyttade 2020 till Simrishamn och har min tjänst på Socialförvaltningen

Jag har under mitt yrkesliv arbetat i offentlig förvaltning med organisationsutveckling och
ledarskapsfrågor. Jag är målfokuserad, driftig och diplomatisk. Leg. sjuksköterska är
tillsammans med pedagogiken min grundprofession.
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Slut på listan. 28 kandidater
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