
Verksamhetsberättelse för Moderata Samlingspartiet i  

Upplands Väsby 2018 

 

Inledning 

Verksamhetsåret 2018 har genomgående präglats av valrörelsearbete och kampanjverksamhet. 

Ett framgångsrikt arbete då valet resulterade i ett lokalt maktskifte till förmån för 

Väsbyalliansen.  

 

Styrelsen  

Årsmötet ägde rum den 12 februari och följande styrelse valdes (ansvarsområden i styrelsen 

inom parentes):  

Per-Erik Kanström (ordförande)  

Rahele Ershad Sarabi (vice ordförande, moderatkvinnorna och kampanj) 

Stefan Hjort (kassör)  

Sophie Eriksson (klubbmästare och moderatkvinnorna) 

Christina Gardos (utbildning och medlem)  

Michelle Khan (styrelseledamot)  

Robin Sjöholm Lindström (styrelseledamot)  

Somar Koria (styrelseledamot) 

 

Adjungerade till styrelsen har varit:  

Oskar Weinmar (gruppledare och kommunalråd i opposition)  

Joanna Masoura (MUF samt valledare)  

Lena Kanström (Moderata seniorer)  

Ingabrit Halldén (Moderata seniorer)  

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten. Ledamöterna i styrelsen har haft 

olika ansvarsområden och uppdrag som avrapporterats vid varje styrelsemöte.  



Medlem 

Antalet medlemmar, inklusive MUF, uppgick till 85 vid årets slut. Nya medlemmar har 

bjudits hem på kaffe och en pratstund med medlemsansvarige Christina Gardos och Oskar 

Weinmar. 

Via videobloggen och Väsbymoderaternas nyhetsbrev har medlemmarna löpande fått 

information om vad som är på gång inom politiken i Upplands Väsby. 

 

Utbildning  

Vidareutbildningen av föreningens medlemmar har skett dels genom representation på partiets 

utbildningstillfällen så som Sverigemötet, Cinderellakonferensen samt andra mindre tillfällen 

som har dykt upp under årets gång. Vi har även bjudit in ett antal externa talare till 

kommunfullmäktigegruppens sammanträden som är öppna för alla medlemmar att delta i.  

 

Kommunikation 

Den interna kommunikationen med medlemmar har skett genom mailutskick, 

Väsbymoderaternas nyhetsbrev och den uppskattade videobloggen. 

Externt kan framförallt aktiviteter på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och 

hemsidan nämnas, samt ett flertal debattinlägg i lokaltidningarna.  

Vid MKF-gruppens möten har vid några tillfällen externa talare varit inbjudna, vilket har varit 

mycket uppskattat. 

 

Kampanj 

Under året har vi haft ett fantastiskt engagemang hos våra medlemmar. Tillsammans har vi 

haft kampanjer i ur och skur. Under valrörelsens sista veckor hade vi drygt tre kampanjer per 

dag och god närvaro på sociala medier. Med tydliga instruktioner från förbundet lades den 

mesta energin på att engagera medlemmar i dörrknackning, vilket resulterat i att vi täckte 

stora delar av Väsbys hushåll. Några exempel på kampanjer som vi har haft under året är: 

  

·     Dörrknackning 

·     Morgonkaffe 

·     Fredagsfest vid stationen 

·     Debatter  



·     Skolkampanjer 

·     Kampanjer vid Kairobadet 

·     Stationskampanjer  

·     Delat ut blåbärssoppa vid Norrviken 

·     Fika vid kafé 

·     Valbord i centrum  

·     Grillkampanj/ nattkampanj 

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är mycket god. Föreningen kommer att stå väl rustad ekonomiskt till 

kommande år. Se vidare den ekonomiska redogörelsen.  

 

MUF 

Under året som gått har vi i MUF Väsby huvudsakligen fokuserat på vidareutbildning av 

nuvarande medlemmar samt kampanjarbete.  

Vidareutbildningen av våra medlemmar har varit dels genom representation av medlemmar på 

Moderaternas utbildningstillfällen så som Sverigemötet, Cinderellakonferensen samt andra 

mindre tillfällen som har dykt upp under årets gång. Men den huvudsakliga utbildningen har 

skett genom MUF Stockholms aktiviteter så som talarkvällar, workshops och riksdagsbesök. 

Tre större utbildningar har även tagits del av under året, vår- sommar- och höstutbildningarna 

har haft medlemmar från MUF Väsby.  

Det som vi har lagt störst krut på har varit kampanjarbetet lokalt tillsammans med 

Väsbymoderaterna. Även tre utav styrelsemedlemmarna var anställda av Väsbymoderaterna 

under valrörelsens gång. 

Joanna Masoura 

 

Seniornätverket 

Seniorerna började året med att besöka Martin och Serveras nya storlager i Enköping. Per-

Erik Kanström t.f. chef över verksamheten visade oss runt. Innan besöket åt vi lunch på 

Enköpings golfklubbs restaurang. I april besökte vi utställningen Vikingaliv, som har en 

koppling till hembygden i Väsby. Under valrörelsen delades vårt seniorprogram ut vid 

politikpresentationer och debatter samt vid valbordet och knackadörr-kampanjer. För övrigt 

tog vi ledigt från andra aktiviteter under valrörelsen. I november besökte vi Sättra Gård AB. 



Företaget är ett stort lantbruk och entreprenör för vägarbeten, snöskottning m.m. i kommunen. 

Under november deltog två seniorer i Riksdagshuset på en temadag där bland annat Ulf 

Kristersson och Elisabet Svantesson medverkade. 

Ingabrit Halldén och Lena Kanström 
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