
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÖSTA PÅ DINA  
 LOKALA MODERATER  
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      MARGARETA CEDERFELT  
      CHARLOTTE BROBERG 
      JOHAN NILSSON 

Jag vill verka för:  

 Att Stockholmsregionen ska vara en region för hoppfulla, 
där den enskilde bestämmer mer och det offentliga 
mindre. 
 

 Att ordning och reda i ekonomin ger förutsättningar för 
att erbjuda sjukvård och kollektivtrafik i världsklass.  
 

 Att alla som behöver hjälp och stöd på grund av fysisk 
eller psykisk ohälsa ska känna sig trygga och snabbt få 
den bästa vården. 
 

 Att T-banan byggs från Älvsjö via Liljeholmen till 
Fridhemsplan och Spårväg Syd från Älvsjö via Fruängen 
och Skärholmen till Flemingsberg. 
 

 Att vården och kollektivtrafiken ska vara trygg och därför 
behövs fler poliser och ordningsvakter samt mer 
kameraövervakning. 

 

 

KRYSSA CHARLOTTE BROBERG TILL  
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE,  PLATS 1  PÅ VALSEDELN 

 

Ålder: 50 år 
Bor: Herrängen, Älvsjö. 
Uppdrag: Ledamot i Landstingsfullmäktige.  
Vice ordförande Moderaterna i Stockholms stad. 
Yrke: Fil. kand, seniorkonsult. Tidigare  
landstingsråd.  
Kontakt: Telefon: 070-911 91 82  
E-post: charlotte.broberg@moderaterna.se   
Facebook: facebook.com/charlotte.broberg.35  
Twitter: @LottaBroberg 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 

CHARLOTTE BROBERG 

Foto: Fredrik Wennerlund 

Foto: Torbjörn Erbe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill verka för: 

 Att tryggheten sätts högst på den politiska agendan så att 
områden som Älvsjö station, Västertorp, Fruängen, 
Bredäng och Skärholmen återigen är trygga och säkra.  
 

 Att exploatering och förtätning i Söderort sker mer 
varsamt och att större hänsyn tas till villastädernas 
befintliga karaktär.  
 

 Att se över de nya parkeringsavgifterna och avskaffa 
avgift där inte trängsel eller andra behov föreligger.  
 

 Att Västertorps sim- och idrottshall totalrenoveras samt att 
ytterligare en fullstor idrottshall byggs i Söderort.  
 

 Att kvaliteten i förskola, skola och omsorg sätts främst och 
att Söderort har Stockholms bästa kommunala service. 
 

 Att närheten till vattnet utnyttjas mer genom t.ex. fler 
badmöjligheter runt Mälaren och Trekanten, samt att vi 
värnar och vårdar våra grönområden, t.ex. Älvsjöskogen.   

 Att stärka företagen och skapa fler arbetsplatser i 
Söderort. 
 

KRYSSA JOHAN NILSSON TILL  
KOMMUNFULLMÄKTIGE, PLATS 2 PÅ VALSEDELN 

 

Jag vill verka för: 

 Att Sverige skall vara en internationell aktör för mänskliga 
rättigheter, fred och säkerhet samt frihandel. 
 

 Att Söderort skall vara ett område för hoppfulla. Stadsdelar 
präglade av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet. 
 

 Att det i Sverige alltid ska löna sig att arbeta 
- Sänkt skatt på arbete och pension  
- Tak för bidrag  
- Fler företag i Söderort  

 

 Att Söderort skall vara tryggt  
- Fler poliser  
- Dubbla straff för gängkriminella  
- Slopa mängdrabatten för de som döms för flera brott 
 

 En fungerande integration 
- Asylregler skall gälla lika för alla, ett nej är ett nej  
- Var och en har ett ansvar för att göra sig anställningsbar 
- Alla skall kunna tala svenska 

    

 
KRYSSA MARGARETA CEDERFELT  
TILL RIKSDAGEN, PLATS 7 PÅ VALSEDELN 

 

Ålder: 58 år 
Bor: Hägersten sedan 31 år. 
Uppdrag: Riksdagsledamot, bl.a.  
ledamot i Utrikesutskottet och EU-nämnden.  
Yrke: Leg. Sjuksköterska, Fil mag i  
socialvetenskap. Projektledare.  
Kontakt: Telefon: 070-354 41 08  
E-post: Margareta.cederfelt@riksdagen.se   
Facebook: facebook.com/margareta.cederfelt 
Twitter: twitter.com/MCederfelt  

RIKSDAGEN 

MARGARETA CEDERFELT 

Ålder: 39 år 
Bor: Älvsjö, tidigare i Hägersten. 
Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige,  
vice ordförande Älvsjö Stadsdelsnämnd. 
Yrke: Civilekonom och fil. kand. i offentlig rätt.  
Ekonomichef/Stabschef.  
Kontakt: Telefon: 070-864 10 00  
E-post: johan.nilsson@moderaterna.blog 
Facebook: facebook.com/johangnilsson 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

JOHAN NILSSON 

Foto: Andreas Wanitzky 
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