
Presentationer av kandidater till

kommunfullmäktigevalet 2022

Här är våra kandidater till valet i kommunfullmäktige 2022.

Från vänster:  Sara Hedberg, Linus Vidkälla, Jan Friheden, Kamilla Vidkälla, Sven

Åkerblom, Margareta Fries.

Margareta Fries

Sedan 30 år är jag bosatt i Röddinge. Jag har arbetar som distanslärare i ett litet privat

företag. Mina ämnen är bla naturkunskap och biologi samt geografi. Eftersom klimatet är den

viktigaste frågan idag är jag glad att får möjlighet att arbeta med undervisning av vuxna och

sprida kunskap om vårt enda jordklot.

Nyligen blev jag mormor, mina barnbarns framtid är något som jag värnar om. Där kommer

möjligheterna till äta mat utan gifter och att kunna dricka vatten från vattenkranen. Något

som inte är självklart idag.

Varför många trivs och blir kvar i Sjöbo är vår fina och mångsidiga natur, något att värna om.

För att kunna bo i Sjöbo så måste man kunna arbeta, kollektivtrafiken är en annan viktig

fråga som vi vill satsa på. Något som jag tycker om är att cykla, men jag som bor i Röddinge

har jag haft problem med att cykla till Sjöbo, utveckling av cykelvägar för ett hållbart

samhälle något som vi måste satsa på.



Linus Vidkälla

Jag är utbildad musikproducent och ägnar en stor del av min tid med att spela piano och

komponera musik.  Eftersom jag är uppväxt i Blentarp och det har betytt mycket för mig att

få växa upp i en så fin natur, jag vill att fler ska få samma möjligheter till närhet till naturen

och då måste vi värna om miljön. Jag är vegetarian och för mig är det viktigt att inte utnyttja

djur. Jag vill också arbeta för att man ska kunna bo i ställen som Blentarp och ändå ha närhet

till Lund och Malmö, så jag vill att kollektivtrafiken utökas. Jag arbetar med unga i behov av

stöd och tycker det är viktigt att alla barn och unga får möjlighet till en meningsfull fritid.

Sven Åkerblom

Jag, Sven Åkerblom är miljöpartist, eftersom det är det enda partiet som stöttar vår

verksamhet. Jag och min fru Lena startade ekologisk mjölkproduktion 1976. I fjol

överlämnade vi vår verksamhet till vår son och sonhustru. Jag tycker det är alldeles självklart

att gifter och livsmedelsproduktion inte hör ihop. En förutsättning för att man skall må bra

är:

- att andas bra luft

- att dricka vatten av bra kvalitet

- att äta mat av bra kvalitet (ekologiskt).

Tyvärr, är vi i vårt moderna samhälle på väg att förstöra vår luft, med massor av föroreningar.

Vårt vatten förorenas av avloppsvatten, mediciner och växtskyddsmedel från jordbruk och

trädgård.



Mycket av vår mat försämras av processer i industrin. Det är många tillsatser som är tillåtna i

vår vanliga mat exempelvis konserveringsmedel, färgämnen, emulgeringsmedel,

sötningsmedel m.m.

Om man är osäker på vilken mat man ska äta och inte hittar kunskapen är det en bra början

att äta KRAV certifierat. KRAV tillåter endast naturliga tillsatser. Ett bra tips är att odla själv.

Det är viktigt att våra barn äter mat som är befriad från gifter och tillsatser. Aldrig förr har vi

haft så många diagnoser, jag frågar mig om det finns ett samband.

Hoppas vi alla kan hjälpas åt innan det är för sent.

Kamilla Vidkälla

Bor på en liten gård utanför Blentarp. Jag arbetar deltid som skolpsykolog och har eget

företag.

Miljöpartiet har alltid varit det enda parti jag känt står för de frågor jag brinner för.

För mig är det extra viktigt att vi är rädda om vår natur och allt som lever i den. Jag värnar

också om att de djur vi har hand om ska få ett gott liv oavsett om djuret är en höna för att vi

ska få ägg eller en häst vi har som hobby. Djur är fantastiska varelser vi ska behandla med

hänsyn, omsorg och respekt.

Jag arbetar dagligen för att barn och unga ska må bättre, det finns mycket som behöver

förändras för att vi ska få ner stress och dåligt mående bland unga och en stor del handlar om

hur skolan ser ut idag. Det vill jag förändra på alla sätt jag kan.

Jag tror på att varje människa mår bäst när man får arbeta med saker som känns

meningsfulla och runt om oss finns människor med fantastiska idéer som kanske aldrig blir

mer än drömmar. Jag tror det finns en hel del som skulle kunna underlätta så att fler

drömmar blir verklighet. 



Sara Hedberg

Sara Hedberg, 42 år, Waldorflärare och kulturarbetare. Med i Miljöpartiet för att göra

skillnad för miljön med fokus på framtiden. Arbetar lokalt för att vi i Sjöbo ska leva i friska

bomiljöer utan gifter och besprutningsmedel på våra marker eller i våra vatten. 

Även att långsiktigt förbättra skolan och dess lärmiljö är absolut centrala i mitt åtagande.”


