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#14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna
Tidigare konsult inom byggbranschen, alltifrån 
Operakällaren till äldrebonden. Prioriterar äldreomsorg, 
chefsutveckling och fastighetsunderhåll. Verksam i sju 
år i Lidingöpartiet.   

#2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand
Byggnadsingenjör och ekonom. Prioriterar ny- och rein-
vesteringar, detaljplaner, exploatering samt ledarskaps-
frågor. Intresserad av miljövård, natur och golf.  

#20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna
Stödpedagog som värnar om sport, fritid, familjen och 
skolan. Ser Enköpings potential och vill ha fler mötes-
platser. Nämndeman i tingsrätten och SM-silver 
i discodans.

#17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, 
Gånsta
Civilingenjör i elektroteknik. Arbetar som system-
utvecklare av IT-system. Skola och förskola viktigaste 
framgångsfrågan. Ordförande i föreningen TIM-
Pendlare. Dansar tango. 

#25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan
Bor och trivs bra på Lillsidan, men vill skapa ett ännu 
”Attraktivare Lillsidan”. Tycker att arbetet med integration 
kan öka ytterligare. Målar akvarell och har kolonilott på 
Gröngarn. 

#1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna
Kommunalråd sedan valet 2014. Tidigare entreprenör 
med affär i Fanna och SVT-journalist. Fokus på hela 
kommunens utveckling, ekonomi och kärnverksamheter. 
Sprungit Stockholm maraton. 

#23 Anne-Marie Lindström, 70 år, företagare, 
Enköpings centrum
Har varit egenföretagare i restaurangbranschen. 
Viktiga frågor är äldres trygghet, flyktingmottagande 
och integration, centrum och torget. Varit aktiv i 
kvinnojouren och som god man. 

#5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro
Arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling, har 20 
års erfarenhet av IT-branschen. Vill få med alla delar av 
kommunen i utvecklingsarbetet. Anser att allt är möjligt.  

#16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi
Lärare på gymnasiet i 31 år. Vill ge ideella föreningar i 
hela kommunen mer resurser och ansvar. Landsbygds-
frågor är viktiga! Ofta igenkänd i bil- och MC-kretsar. 

#7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, 
Enköpings centrum
Arbetar med systemintegration åt statliga verk. 
Engageras av infrastruktur, allmänt välbefinnande samt 
fritid och natur med fokus på ungdomsfrågor. 
Flygare med eget plan. Bowlar. 

#22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand
Tidigare lärare i matematik och fysik på grundskola 
och gymnasium. Fackligt ombud i 10 år. 
Integration/segregation i bostäder och skola viktiga 
frågor. Simmat Skarpansimningen.  

#15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, 
Enköpings centrum
Tidigare föreningskonsulent, lärare, IT-tekniker och 
innesäljare. Vill jobba för Enköping som turiststad, 
en trygg och inbjudande skola samt föreningslivet. 
Har högsta scoututbildningen. 

#12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten
Logistiker, tidigare inom IT-branschen. Fokus på 
fastigheter och infrastruktur. Hållbarhet, ekonomi och 
planerat underhåll är mina ledord. Renoverar hus 
och spelar bridge. 

#8 Martin Ancons, 70 år, projektmanager, 
Enköpings centrum
Utbildningssamordnare på Yrkeshögskolan. Vill stötta 
ungdomars möjlighet till utbildning och arbete, liksom 
nyanländas. Ordförande i Svenska Handelskammaren 
för Sydosteuropa.

#26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
Mariningenjör som gått över till civil industri och 
arbetat som projektledare internationellt. Nu pensionär. 
Vill arbeta brett för Enköpings bästa. Intressen ånga 
och astronomi.

#24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten
Ekonom med chefsuppdrag de senaste 20 åren på 
Skatteverket. Med fokus på kultur, föreningsliv, hållbar-
het och småstadens fördelar kan Enköping utvecklas 
på egna meriter. 

#4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten
Egenföretagare i byggbranschen. Har särskilt fokus 
på företagarfrågor och kommunens bemötande av våra 
medborgare. Ordförande i Nystart Enköping. Har tagit 
poäng i rally-SM. 

#11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, 
Enköpings centrum
Leg psykolog sedan 24 år. Hälsa och ökat välbefinnande 
är den viktigaste frågan där Hälsostaden i doktor 
Westerlunds anda bör lyftas fram. Var med och startade 
Ena Bugg & Swing.  

#3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda
30 års chefserfarenhet inom socialtjänst/vård & omsorg. 
Vill utveckla elevhälsans psykosociala insatser. 
Arbete och försörjning viktigt. Fick medalj efter branden 
i Västmanland 2014.  

#6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge
Tidigare ekonomichef på kommunens dåvarande 
tekniska förvaltning. Ivrar för föreningsfrågor, plan- och 
investeringsfrågor samt god ekonomiskt hushållning.  
Kan förvaltningarna väl. 
 
#13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna
Chef för servicekontoren på Försäkringskassan. 
Värnar personer i utsatt situation, vill att alla ska få möj-
lighet till bostad och försörjning. Har drivit hotell 
på Kreta, talar grekiska. 

#21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, 
PT/fritidsledare, Fanna
Fritidsledare och personlig tränare, tidigare VVS-montör. 
Vill jobba politiskt för en kommun där alla kan må bra 
och utvecklas. Hälsan är viktigast! Tar 215 kg i marklyft. 

#10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna
Studerar matematik och ekonomi. Jobbar på bank. 
Vill utveckla ungdomars möjligheter till en aktiv fritid. 
Värnar friluftsområden och idrottsplatser. 
Spelat fotboll i division 1.    

#19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna
Jobbar som fysioterapeut på vårdcentral. Vill fokusera 
på ungdomars situation i Enköping. Hälsa och välbefin-
nande viktigt, liksom förebyggande arbete. Engagerad 
i fotbollsklubb.  

#9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna
Jobbat över 20 år inom beroende- och anhörig-
problematik. Värnar om människor som behöver stöd 
och vägledning, och som på olika sätt inte kommer till 
tals. Gillar Skottland och golf. 

#18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna
Egenföretagare som säljer värme- och 
kylanläggningar. Vill vara med och 
utveckla kommunens organisation 
och dess kostnadsmedvetenhet. 
Hemmafixare med tummen 
på rätt ställe.  

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ENKÖPING

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
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1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, Enköpings centrum8 Martin Ancons, 70 år, proj.manager, Enköpings centrum9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, Enköpings centrum12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, Enköpings centrum16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, Gånsta18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, PT/fritidsledare, Fanna22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand23 Anne-Marie Lindström, 70 år,företagare,Enköpings centrum24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
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#14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna
Tidigare konsult inom byggbranschen, alltifrån 
Operakällaren till äldrebonden. Prioriterar äldreomsorg, 
chefsutveckling och fastighetsunderhåll. Verksam i sju 
år i Lidingöpartiet.   

#2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand
Byggnadsingenjör och ekonom. Prioriterar ny- och rein-
vesteringar, detaljplaner, exploatering samt ledarskaps-
frågor. Intresserad av miljövård, natur och golf.  

#20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna
Stödpedagog som värnar om sport, fritid, familjen och 
skolan. Ser Enköpings potential och vill ha fler mötes-
platser. Nämndeman i tingsrätten och SM-silver 
i discodans.

#17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, 
Gånsta
Civilingenjör i elektroteknik. Arbetar som system-
utvecklare av IT-system. Skola och förskola viktigaste 
framgångsfrågan. Ordförande i föreningen TIM-
Pendlare. Dansar tango. 

#25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan
Bor och trivs bra på Lillsidan, men vill skapa ett ännu 
”Attraktivare Lillsidan”. Tycker att arbetet med integration 
kan öka ytterligare. Målar akvarell och har kolonilott på 
Gröngarn. 

#1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna
Kommunalråd sedan valet 2014. Tidigare entreprenör 
med affär i Fanna och SVT-journalist. Fokus på hela 
kommunens utveckling, ekonomi och kärnverksamheter. 
Sprungit Stockholm maraton. 

#23 Anne-Marie Lindström, 70 år, företagare, 
Enköpings centrum
Har varit egenföretagare i restaurangbranschen. 
Viktiga frågor är äldres trygghet, flyktingmottagande 
och integration, centrum och torget. Varit aktiv i 
kvinnojouren och som god man. 

#5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro
Arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling, har 20 
års erfarenhet av IT-branschen. Vill få med alla delar av 
kommunen i utvecklingsarbetet. Anser att allt är möjligt.  

#16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi
Lärare på gymnasiet i 31 år. Vill ge ideella föreningar i 
hela kommunen mer resurser och ansvar. Landsbygds-
frågor är viktiga! Ofta igenkänd i bil- och MC-kretsar. 

#7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, 
Enköpings centrum
Arbetar med systemintegration åt statliga verk. 
Engageras av infrastruktur, allmänt välbefinnande samt 
fritid och natur med fokus på ungdomsfrågor. 
Flygare med eget plan. Bowlar. 

#22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand
Tidigare lärare i matematik och fysik på grundskola 
och gymnasium. Fackligt ombud i 10 år. 
Integration/segregation i bostäder och skola viktiga 
frågor. Simmat Skarpansimningen.  

#15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, 
Enköpings centrum
Tidigare föreningskonsulent, lärare, IT-tekniker och 
innesäljare. Vill jobba för Enköping som turiststad, 
en trygg och inbjudande skola samt föreningslivet. 
Har högsta scoututbildningen. 

#12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten
Logistiker, tidigare inom IT-branschen. Fokus på 
fastigheter och infrastruktur. Hållbarhet, ekonomi och 
planerat underhåll är mina ledord. Renoverar hus 
och spelar bridge. 

#8 Martin Ancons, 70 år, projektmanager, 
Enköpings centrum
Utbildningssamordnare på Yrkeshögskolan. Vill stötta 
ungdomars möjlighet till utbildning och arbete, liksom 
nyanländas. Ordförande i Svenska Handelskammaren 
för Sydosteuropa.

#26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
Mariningenjör som gått över till civil industri och 
arbetat som projektledare internationellt. Nu pensionär. 
Vill arbeta brett för Enköpings bästa. Intressen ånga 
och astronomi.

#24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten
Ekonom med chefsuppdrag de senaste 20 åren på 
Skatteverket. Med fokus på kultur, föreningsliv, hållbar-
het och småstadens fördelar kan Enköping utvecklas 
på egna meriter. 

#4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten
Egenföretagare i byggbranschen. Har särskilt fokus 
på företagarfrågor och kommunens bemötande av våra 
medborgare. Ordförande i Nystart Enköping. Har tagit 
poäng i rally-SM. 

#11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, 
Enköpings centrum
Leg psykolog sedan 24 år. Hälsa och ökat välbefinnande 
är den viktigaste frågan där Hälsostaden i doktor 
Westerlunds anda bör lyftas fram. Var med och startade 
Ena Bugg & Swing.  

#3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda
30 års chefserfarenhet inom socialtjänst/vård & omsorg. 
Vill utveckla elevhälsans psykosociala insatser. 
Arbete och försörjning viktigt. Fick medalj efter branden 
i Västmanland 2014.  

#6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge
Tidigare ekonomichef på kommunens dåvarande 
tekniska förvaltning. Ivrar för föreningsfrågor, plan- och 
investeringsfrågor samt god ekonomiskt hushållning.  
Kan förvaltningarna väl. 
 
#13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna
Chef för servicekontoren på Försäkringskassan. 
Värnar personer i utsatt situation, vill att alla ska få möj-
lighet till bostad och försörjning. Har drivit hotell 
på Kreta, talar grekiska. 

#21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, 
PT/fritidsledare, Fanna
Fritidsledare och personlig tränare, tidigare VVS-montör. 
Vill jobba politiskt för en kommun där alla kan må bra 
och utvecklas. Hälsan är viktigast! Tar 215 kg i marklyft. 

#10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna
Studerar matematik och ekonomi. Jobbar på bank. 
Vill utveckla ungdomars möjligheter till en aktiv fritid. 
Värnar friluftsområden och idrottsplatser. 
Spelat fotboll i division 1.    

#19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna
Jobbar som fysioterapeut på vårdcentral. Vill fokusera 
på ungdomars situation i Enköping. Hälsa och välbefin-
nande viktigt, liksom förebyggande arbete. Engagerad 
i fotbollsklubb.  

#9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna
Jobbat över 20 år inom beroende- och anhörig-
problematik. Värnar om människor som behöver stöd 
och vägledning, och som på olika sätt inte kommer till 
tals. Gillar Skottland och golf. 

#18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna
Egenföretagare som säljer värme- och 
kylanläggningar. Vill vara med och 
utveckla kommunens organisation 
och dess kostnadsmedvetenhet. 
Hemmafixare med tummen 
på rätt ställe.  

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

ENKÖPING

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1143 13321

1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, Enköpings centrum8 Martin Ancons, 70 år, proj.manager, Enköpings centrum9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, Enköpings centrum12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, Enköpings centrum16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, Gånsta18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, PT/fritidsledare, Fanna22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand23 Anne-Marie Lindström, 70 år,företagare,Enköpings centrum24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
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#14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna
Tidigare konsult inom byggbranschen, alltifrån 
Operakällaren till äldrebonden. Prioriterar äldreomsorg, 
chefsutveckling och fastighetsunderhåll. Verksam i sju 
år i Lidingöpartiet.   

#2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand
Byggnadsingenjör och ekonom. Prioriterar ny- och rein-
vesteringar, detaljplaner, exploatering samt ledarskaps-
frågor. Intresserad av miljövård, natur och golf.  

#20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna
Stödpedagog som värnar om sport, fritid, familjen och 
skolan. Ser Enköpings potential och vill ha fler mötes-
platser. Nämndeman i tingsrätten och SM-silver 
i discodans.

#17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, 
Gånsta
Civilingenjör i elektroteknik. Arbetar som system-
utvecklare av IT-system. Skola och förskola viktigaste 
framgångsfrågan. Ordförande i föreningen TIM-
Pendlare. Dansar tango. 

#25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan
Bor och trivs bra på Lillsidan, men vill skapa ett ännu 
”Attraktivare Lillsidan”. Tycker att arbetet med integration 
kan öka ytterligare. Målar akvarell och har kolonilott på 
Gröngarn. 

#1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna
Kommunalråd sedan valet 2014. Tidigare entreprenör 
med affär i Fanna och SVT-journalist. Fokus på hela 
kommunens utveckling, ekonomi och kärnverksamheter. 
Sprungit Stockholm maraton. 

#23 Anne-Marie Lindström, 70 år, företagare, 
Enköpings centrum
Har varit egenföretagare i restaurangbranschen. 
Viktiga frågor är äldres trygghet, flyktingmottagande 
och integration, centrum och torget. Varit aktiv i 
kvinnojouren och som god man. 

#5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro
Arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling, har 20 
års erfarenhet av IT-branschen. Vill få med alla delar av 
kommunen i utvecklingsarbetet. Anser att allt är möjligt.  

#16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi
Lärare på gymnasiet i 31 år. Vill ge ideella föreningar i 
hela kommunen mer resurser och ansvar. Landsbygds-
frågor är viktiga! Ofta igenkänd i bil- och MC-kretsar. 

#7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, 
Enköpings centrum
Arbetar med systemintegration åt statliga verk. 
Engageras av infrastruktur, allmänt välbefinnande samt 
fritid och natur med fokus på ungdomsfrågor. 
Flygare med eget plan. Bowlar. 

#22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand
Tidigare lärare i matematik och fysik på grundskola 
och gymnasium. Fackligt ombud i 10 år. 
Integration/segregation i bostäder och skola viktiga 
frågor. Simmat Skarpansimningen.  

#15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, 
Enköpings centrum
Tidigare föreningskonsulent, lärare, IT-tekniker och 
innesäljare. Vill jobba för Enköping som turiststad, 
en trygg och inbjudande skola samt föreningslivet. 
Har högsta scoututbildningen. 

#12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten
Logistiker, tidigare inom IT-branschen. Fokus på 
fastigheter och infrastruktur. Hållbarhet, ekonomi och 
planerat underhåll är mina ledord. Renoverar hus 
och spelar bridge. 

#8 Martin Ancons, 70 år, projektmanager, 
Enköpings centrum
Utbildningssamordnare på Yrkeshögskolan. Vill stötta 
ungdomars möjlighet till utbildning och arbete, liksom 
nyanländas. Ordförande i Svenska Handelskammaren 
för Sydosteuropa.

#26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
Mariningenjör som gått över till civil industri och 
arbetat som projektledare internationellt. Nu pensionär. 
Vill arbeta brett för Enköpings bästa. Intressen ånga 
och astronomi.

#24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten
Ekonom med chefsuppdrag de senaste 20 åren på 
Skatteverket. Med fokus på kultur, föreningsliv, hållbar-
het och småstadens fördelar kan Enköping utvecklas 
på egna meriter. 

#4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten
Egenföretagare i byggbranschen. Har särskilt fokus 
på företagarfrågor och kommunens bemötande av våra 
medborgare. Ordförande i Nystart Enköping. Har tagit 
poäng i rally-SM. 

#11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, 
Enköpings centrum
Leg psykolog sedan 24 år. Hälsa och ökat välbefinnande 
är den viktigaste frågan där Hälsostaden i doktor 
Westerlunds anda bör lyftas fram. Var med och startade 
Ena Bugg & Swing.  

#3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda
30 års chefserfarenhet inom socialtjänst/vård & omsorg. 
Vill utveckla elevhälsans psykosociala insatser. 
Arbete och försörjning viktigt. Fick medalj efter branden 
i Västmanland 2014.  

#6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge
Tidigare ekonomichef på kommunens dåvarande 
tekniska förvaltning. Ivrar för föreningsfrågor, plan- och 
investeringsfrågor samt god ekonomiskt hushållning.  
Kan förvaltningarna väl. 
 
#13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna
Chef för servicekontoren på Försäkringskassan. 
Värnar personer i utsatt situation, vill att alla ska få möj-
lighet till bostad och försörjning. Har drivit hotell 
på Kreta, talar grekiska. 

#21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, 
PT/fritidsledare, Fanna
Fritidsledare och personlig tränare, tidigare VVS-montör. 
Vill jobba politiskt för en kommun där alla kan må bra 
och utvecklas. Hälsan är viktigast! Tar 215 kg i marklyft. 

#10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna
Studerar matematik och ekonomi. Jobbar på bank. 
Vill utveckla ungdomars möjligheter till en aktiv fritid. 
Värnar friluftsområden och idrottsplatser. 
Spelat fotboll i division 1.    

#19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna
Jobbar som fysioterapeut på vårdcentral. Vill fokusera 
på ungdomars situation i Enköping. Hälsa och välbefin-
nande viktigt, liksom förebyggande arbete. Engagerad 
i fotbollsklubb.  

#9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna
Jobbat över 20 år inom beroende- och anhörig-
problematik. Värnar om människor som behöver stöd 
och vägledning, och som på olika sätt inte kommer till 
tals. Gillar Skottland och golf. 

#18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna
Egenföretagare som säljer värme- och 
kylanläggningar. Vill vara med och 
utveckla kommunens organisation 
och dess kostnadsmedvetenhet. 
Hemmafixare med tummen 
på rätt ställe.  
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1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult, Enköpings centrum8 Martin Ancons, 70 år, proj.manager, Enköpings centrum9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog, Enköpings centrum12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog, Enköpings centrum16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare, Gånsta18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna21 Georgos Rönnback Karras, 30 år, PT/fritidsledare, Fanna22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand23 Anne-Marie Lindström, 70 år,företagare,Enköpings centrum24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
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Vi ställer upp för Enköping


