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Det är dags att rösta... 
Så här fungerar det!

Söndagen den 11 septem-
ber har alla vallokaler i Eda 
kommun öppet klockan 8–20. 
Läs på ditt röstkort vilket val-
distrikt du tillhör och i vilken
vallokal du ska rösta. För att 
få rösta på valdagen måste 
du ha varit folkbokförd på en 
adress i kommunen 30 dagar 
före valdagen.

Du kan även förtidsrösta inn-
an valdagen, då är det viktigt 
att veta om att du kan ändra 
din förtidsröst på valdagen. 
Om du har förtidsröstat kan 
du ångerrösta genom att gå 
och rösta i din vallokal. Du 
kan däremot inte ångerrösta 
genom att förtidsrösta två 
gånger.
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DAGS FÖR VAL
Den 11 september är det 

val till riksdag, kommun och 
region. Genom att rösta är du 
med och påverkar vilka poli-
tiker som ska styra de kom-
mande fyra åren. Din röst är 

viktig.

För att ha rösträtt ska du 
ha fyllt 18 år. Du måste vara 
svensk medborgare för att få 
rösta till riksdagen. I valet till 
kommun och region räcker 

det med att du har varit folk-
bokförd i Sverige i tre år före 
valdagen. Så även du som är 
ny i Sverige har möjlighet att 
påverka vardagen där du bor.

RÖSTKORTET HEM
I BREVLÅDAN

Du som har rösträtt får ett 
röstkort hem i brevlådan i 

mitten av augusti. Där ser du 
vilket valdistrikt du tillhör och 
i vilken vallokal du ska rösta 

på valdagen. Ta med röstkor-
tet och giltig id-handling när 

du ska rösta!
*Källa: Valmyndigheten

Edabor får rösta
i valet till kommun-
fullmäktige 2022.

6 762

Valet i siffror

70,46

69,72

82,37

procent till
kommun-

fullmäktige.

procent till
region-

fullmäktige.

procent tillriksdagen.

Så här många Edabor röstade 
i förra valet 2018*

Vem får rösta?



En preliminär budget är 
antagen för Eda kommun 
2023 och tillika en ökning 
av investeringsmedel som 
möjliggör ombyggnationen 
av äldreboendet i 
Charlottenberg.

– Det blev en 
förkrossande majoritet med 
30-3, kommenterade Bo-
Inge Nilsson (HEL).

Det var ingen dramatik när 
Eda kommuns preliminära 
budget klubbades på 
onsdagseftermiddagen. 
Förutom ett par medskick 
från före detta medlemmar 
i HEL, numera oberoende, 
som motsatte sig tillökning 
av investeringsmedel 

till ombyggnationen av 
äldreboendet Petersborg, 
så var det inga stora 
invändningar mot det förslag 
som kommunstyrelsen 
gemensamt lagt fram.

– Vi tycker att det är 
anmärkningsvärt att de gamla 
HEL:arna i fullmäktige, som i 
dag är oberoende, valde att 
säga nej till utbyggnaderna 
för etapp 2 och 3. Samtliga 
andra partier sa ja, 
kommenterar Bo-Inge Nilsson 
(HEL), efter mötet.

Etapp ett har redan 
påbörjats och ska stå 
klart sommaren 2023. Det 
var till de två kommande 
etapperna som det fattades 
investeringsmedel fullt ut 

och de 48 miljonerna som 
det handlade om klubbades 
under mötet igenom. 
Drivande i frågan? Hela Edas 
Lista.

Hur känns det att ha 
varit drivande och 
initiativtagare till frågan 
om Petersborg?

– Vi känner en stolthet som 
parti genom att vara drivande 
och få igenom denna stora 
och viktiga fråga.

I 2023 års planering 
budgeterades drygt 7 
miljoner till skolan och drygt 
3 miljoner till vård och stöd.

Budgetförslag klubbades: 
”Känner stolthet”

De fyra toppnamnen, från vänster: Muwafak Hamami, Runar Johansson, Bo-Inge Nilsson och Monika 
Johansson.
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Läste Linus Carles tips i 
AN 6/8 på valresultatet 
i Eda kommun och som 
tur är brukar aldrig just 

experternas tips slå in varken 
i sportens värd eller just 
politik. Nu har det visserligen 
hänt en del sedan denna 
skrivelse i förra veckan med 
just vår gamla partiledare 
Hans Nilsson. Jag tänker inte 
lägga fokus på detta mer än 
att kommentera att vi just 
i dag är glada att han inte 
representeras i vårt parti.

Nu till lite mer fakta. Jag 
tycker att det är intressant att 
läsa att just Hela Edas Lista 
är ett splittrat parti och att 
många välkända namn lämnat 
partiet. Ja, det var absolut lite 
turbulent när tre ledamöter 
i kommunfullmäktige valde 
hoppa av, men vi reste oss 
i stort sett direkt och såg 
med tillförsikt utmaningen att 

jobba framåt.
Ser vi till ledande positioner 

så är fortfarande de som 
är kvar i partiet med bland 
många tunga poster inom 
både kommunfullmäktige, 
nämnder, utskott samt bolag. 
Vi har hädanefter rekryterat 
fler och framför allt yngre till 
listan, sedan har vi inte låst in 
listan då ett av våra starkaste 
namn av personliga själ velat 
vänta.

Och ja, det är viktigt med 
en stark person i ett parti 
och just Hela Edas Lista 
har haft tre Herr Nilsson 
som partiledare och jag är i 
skrivande stund nummer tre. 
Bengt Nilsson var en väldigt 
stark profil som hördes och 
syntes lite här och där. Detta 
har ju den senaste Hans 
Nilsson absolut bibehållit 
och gjort själv av. Jag tror att 
min ledarroll har en betydligt 

mjukare linje där man lyssnar 
in och kan förhandla med allt 
och alla, vilket är A och O om 
man ska lyckas få igenom 
den politik man vill värna om. 
I Eda kommun har vi ungefär 
ett liknande parlamentariskt 
läge som på riksnivå där 
allt kan hända. Men där jag 
sticker ut hakan lite med att 
säga att just Hela Edas Lista 
i dag kan samarbeta med 
samtliga partier lokalt i Eda 
och det har inte skett tidigare 
med de tidigare partiledarna.

Jag är inte lika kaxig 
som Hans Nilsson var i 
sitt svar om valresultat för 
Sjukvårdspartiet, men jag 
tror i det ödmjukaste att vi 
kommer behålla ett starkt 
förtroende och landar på 
minst 10 procent.

Hela Edas Listas partiledare besvarar Linus Carles tips på valresultatet 2022.

Bo-Inge Nilsson
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Hela Edas Lista kan 
samarbeta med alla partier

10
procent.

Minst



Bo-Inge 
Nilsson

Det är dags att 
utveckla Eda kommun!

Jag har varit aktiv inom 
politiken i Eda de 
senaste 14 åren och 
haft den äran sitta 

som Kommunfullmäktiges 
ordförande under de senaste 
8 åren. Mina hjärtefrågor 
är skola och barnomsorg. 
Det är frågor som jag jobbat 
hårt med under det senaste 
12 åren har jag suttit med i 
bildningsutskottet.

Min ambition och filosofi 
är att man ska kunna bo och 
leva i hela kommunen, både i 
tätorterna och på en levande 
landsbygd. Därför värnar 
jag om att vi ska kunna ha 
barnomsorg och skola så 
nära som möjligt.

Jag är stolt över våra skolor 
och vill bevara samt utveckla 
de skolor vi har idag.
En annan sak som ligger mig 
varmt om hjärtat är att få 
kommunen att bli ännu mer 
attraktiv och där våra barn 
väljer att stanna och bilda bo. 
Samt att vi ska kunna locka 
många fler av de som jobbar 
på de stora arbetsplatserna i 

kommunen att flytta hit.
Detta kräver förutsättningar 
som Eda kommun har att ta 
tag i. Det gäller att prioritera 
boende och förutsättningar 
till ett bra friluftsliv.

Vi har en unik kommun 
med stora potentiella 
möjligheter med bland annat 
anläggningar som Valfjället, 
Noresunds golfbana, ishallen 
och ridhuset.

Jag kommer att fortsätta 
verka för att utveckla denna 
vackra kommun. Enda sättet 
att få in mer pengar till skola, 
vård och omsorg är att Eda 
får fler invånare som betalar 
skatt.

Vi måste tänka framåt 
inom alla områden och se på 
möjligheterna att samarbeta 
med andra kommuner. Detta 
har vi påbörjat med på flera 
områden men det finns mer 
att göra framöver. Detta 
så vi kan stärka och säkra 
kompetensen samt få en 
ekonomisk besparing genom 
att samarbeta.

”Jag kommer att fortsätta verka för att utveckla denna vackra 
kommun”, skriver Bo-Inge Nilsson.

Bo-Inge Nilsson

Ålder: 48 år.

Bor: Adolfsfors.

Familj: Två barn.

Fritid: Det blir många tim-
mar med barnens fritidsak-
tiviteter, men även inom jakt 
och fiske.

Lyssnar gärna på: Blandad 
musik, allt från hårdrock till 
dansband.

Favoritmat: En god älgfilé 
med goda tillbehör.

Skryt om något! Vill skryta 
med att jag är partiledare 
för Sveriges bästa lokalparti.

Hjärtefrågor: Skola och 
barnomsorg.

Kandidat #1
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Varför näringsliv och 
föreningsverksamhet?

Jag har varit förste vice 
ordförande i serviceutskottet 
de senaste 4 åren och 
upptäckt saker undertiden 
där vi startat upp vissa 
arbeten men mycket återstår.

Jag är även nämndeman 
i Tingsrätten och sitter i 
styrelserna för Eda Energi 
och Valfjället Skicenter. 
Förtroende och ärlighet 
är därför ledord och att 
det skall ske med glädje. 
Dessa uppdrag har genom 
aktivt deltagande givit 
mig ytterligare erfarenhet 
som skall komma 
kommuninvånarna till nytta. 

Näringslivet?
Eda Näringslivsförening 
(EN) där jag var dess första 
ordförande har funnits i 9 år 
och är värdefull för många 
näringslivsidkare i olika 
branscher.

Vi inom HEL är övertygade 
att vi måste göra mera och 
då bl a mot de större och 
tillverkande företagen för att 
få till mer synergieffekter. 

Detta arbete skall initieras 
av kommun som en drivande 
part med ett näringslivsråd 
där givetvis även EN skall 
ingå. 

Fritid och kultur?
Eda kommun har ett rikt 
och viktigt förenings- och 
kulturliv. Detta bör vårdas 
med stöttning i anläggningar 
och föreningsbidrag. 
Bidragen bör spridas så att så 
många som möjligt inom olika 
områden och åldrar får ta del 
av det.

HEL vill fortsätta utveckla 
Valfjället till en året runt 
anläggning som gynnar så 
många kommuninnevånare 
som möjligt samt ge 
kommunen både intäkter och 
positiv syn på kommun.

HEL glömmer givetvis 
inte övriga fritids- och 
kulturanläggningar som 
måste vårdass och utnyttjas 
så att investeringar 
arbetar på bästa sätt för 
kommuninnevånarnas fysiska 
och psykiska hälsa.

HEL vill sprida 
bidragen: ”Ett måste”

HEL vill vårda förenings- och kulturlivet med föreningsbidrag.

runar 
johansson
Ålder: 67 år.

Bor: Häljeboda.

Familj: Särbo, har två barn.

Fritid: Stort intresse för för-
eningsliv och travsport.

Lyssnar gärna på: Gillar 
lättsmält musik, så som 
dansmusik.

Favoritmat: Älskar kötträt-
ter.

Skryt om något! Uppskattar 
ärlighet och hatar lögnare.

Hjärtefrågor: Förenings-
verksamhet och näringsliv.

Kandidat #2
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Muwafak Hamami 
är en av vinnarna 
av Folhälsorädets 
pris för 

behjärtansvärda insatser 
2017. Motiveringen var: 
”Muwafak Hamami arbetar 
med integrationsfrägor och 
vid sidan av detta lägger 
han ner manga timmar pa att 
få barn och unga att delta i 
idrottsverksamhet i Åmotfors. 
Muwafak har visat att idrott 
är ett bra verktyg att a 
bra integration och att en 
meningsfull fritid är viktigt för 
barn och unga.”

Vilka barn är det som du 
tar hand om på fritiden?

– Det är en grupp med mellan 
10 och 15 nyanlända barn, 
både pojkar och flickor. De 
är mellan 11 och 14 år gamla. 
Det är barn ifrån både kristna 
och muslimska familjer.

Vad brukar ni hitta på?
– Jag försöker ta reda på vad 
de tycker om att göra. Det är 
inte bara idrott. Jag försöker 

lära barnen att respektera 
andra religioner. Att det är 
viktigt att följa svensk lag.
Att det gäller att bli bra både i
skolan och hemma. Och 
det viktigaste av allt – de 
får lära sig om jämlikheten 
i det svenska samhället. 
Innan barnen börjar hos mig 
fär föräldrarna lämna sitt 
samtycke.

Vad är det bästa med 
Sverige?

– Människorna har ett stort 
hjärta. Jag har ett bra jobb.
Bra arbetskamrater och 
svenska kompisar. Ett stort 
tack till alla som hjälpt mig.

Nu ställer du upp som 
kandidat i valet för Hela 
Edas Lista. Varför då?

– Jag tycker om att hjälpa 
människor. Jag vill vara med 
och göra Eda bättre. Ta fram 
förslag på hur skolan och 
värden kan bli bättre.

muwafak 
hamami
Ålder: 59 år.

Bor: Åmotfors.

Familj: Bor i villa tillsam-
mans med sin fru.

Fritid: Jag har uppföljning 
av våra deltagare och grup-
per. Vi har flera akiviteter 
med våra ungdomar. Inget 
speciellt.

Lyssnar på: Allt möjligt.

Favoritmat: Arabisk mat, 
grönsaker.

Skryt om något! Jag är bra 
på mitt jobb.

Hjärtefrågor: För att jag vill 
att kommunen ska
utvecklas och jag tycker
om att hjälpa människor.
Det finns massor av
aktiviteter.

Muwafak Hamami brinner för att hjälpa människor.

”Jag tycker om att 
hjälpa människor”

Kandidat #4
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Monika Johansson: ”Med bra idéer och 
bra beslut kommer vi långt”
Jag heter Monika och 

jag bor på landsbygden 
utanför Koppom. 
Jag värnar starkt barn 

och deras fritidsaktiviteter då 
detta är en viktig del för att 
få en värdefull uppväxt. Då 
jag själv är uppväxt utanför 
tätorten så vet jag betydelsen 
av att det finns någon form av 
fritidsverksamhet med olika 
aktiviteter även på bygden.

Jag är aktiv i flera 
föreningar då föreningslivet 
ligger mig varmt om hjärtat. 
Att vara med och skapa 
aktiviteter så att människor i 
alla åldrar ung som gammal 
kan få glädjas tillsammans 
gör mig glad. Många räds 

föreningslivet för att det tar 
mycket tid i anspråk men 
att se andra glädjas gör att 
allt det ideella arbetet väger 
upp för den tid som det tar. 
Utan föreningslivet vore det 
inte mycket till aktivitet runt 
om i våra bygder så det är 
en viktig del i eda kommun. 
Här kan vi alla hjälpas åt för 
att bidra till fler och bredare 
verksamheter.

Med politiken vill jag 
fortsätta att ge föreningar det 
stöd de behöver för att kunna 
bedriva den verksamhet de 
gör.  Jag vill också jobba för 
att bibehålla den skolstruktur 
som är idag för att ge barn, 
föräldrar och personal en 

trygghet.
Att bo i eda kommun ska 

vara enkelt och lätt. Det 
ska inte vara långa, tröga 
beslutsvägar som står i 
vägen. 

Att vara ung ska också var 
lätt och det ska vara roligt, 
att få umgås med kompisar 
på sin fritid ska inte vara 
något besvärligt. Att få ta 
skolbussen hem till sina 
vänner efter skolan ska inte 
vara ett problem så länge 
som det finns plats att tillgå. 
Därför borde skolbussen 
vara tillgänglig för alla i mån 
av plats. Detta värnar både 
miljön och landsbygden men 
det värnar framför allt barnen 
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Monika Johansson: ”Med bra idéer och 
bra beslut kommer vi långt”

i vår kommun. Att få en bra 
skolgång med förutsättningar 
att lyckas i livet är viktigt. 
Att ge barn och unga en bra 
och meningsfull uppväxt 
gynnar kommunen i det långa 
loppet. Därför ska vi göra 
det möjligt för alla att umgås 
med alla oavsett vart vi bor 
i kommunen det ska inte 
bero på vilka föräldrar vi har 
fått och vart de har valt att 
bosätta sig. Skolbussen ger 
den möjligheten.

Jag har också en personlig 
önskan att Eda kommun blir 
en enhet där vi alla oavsett 
vart vi bor eller inom vilket 
område vi arbetar går 
tillsammans och strävar åt 

samma håll. Att skapa ett 
positivt Eda där vi känner 
stolthet för vår kommun. Vi 
har en kommun. Eda kommun 
och det är den kommunen vi 
måste jobba för att få bättre 
och starkare och det kan vi, 
om vi gör det tillsammans. 
Med bra idéer och bra beslut 
kommer vi långt. 

Hela Edas Lista är ett parti 
som verkligen vill jobba för 
alla, i hela Eda kommun ung 
som gammal och därför har 
jag valt att kandidera till 
kommunfullmäktige med det 
här partiet.

monika 
johansson
Ålder: 43 år.

Bor: Utanför Koppom.

Familj: Två barn och sambo.

Fritid: Blir mycket fören-
ingsliv på fritiden då jag är 
engagerad i flera olika typer 
av föreningar. 

Lyssnar gärna på: P4 och 
familjens val av musik.

Favoritmat: Fisk.

Imponerar på dig: Kunniga 
människor.

Skryt om något! Vill inte 
gärna skryta, det är upp till 
andra att bedöma vad man 
är bra på.

Hjärtefrågor: 
Barn, unga och 
deras fritids-
aktiviteter.

Kandidat #3

Monika Johansson brinner för 
föreningslivet. Nu ställer hon upp 
som kandidat nummer tre till kom-
munfullmäktige i HEL.
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Gör fler unga delaktiga i 
kommunalpolitiken

JJag blev intresserad 
av den lokala politiken 
i Eda i samband 
med ett skolbesök 

där årskurs åtta från 
både Gunnarsby- och 
Hierneskolan blev inbjudna 
av kommunen, dels för att 
berätta om hur kommunen 
jobbar och för att visa upp 
sig som arbetsgivare. Hur 
fungerar en kommun? Vad 
gör politikerna? Vad finns det 
för kommunala jobb? Det var 
några av de frågor som vi 
fick svar på när vi tillbringade 
en heldag i kommunhuset. 
Ett hedervärt komplement i 
samhällsorienteringen. Under 
samma år satt jag med som 
elevrådets ordförande där 
vi i ett senare skede bjöd 
in lokalpolitikerna till en 
utfrågning i frågor som vi 
fann viktiga.

Varför jag nutilldags 

kandiderar till 
kommunfullmäktige är 
enkel: Jag vill jobba för att 
ungdomar ska känna sig 
sedda och lyssnade till i vår 
kommun. Gör dem delaktiga, 
ge dem inflytande i politiken 
och sist men inte minst – ge 
dem framtidstro, vilket skapar 
en bra gemenskap. Det är min 
paroll i kommunalvalet i Eda 
2022.

Något som hör därtill och 
som är lika viktigt är att så 
många som möjligt röstar. 
Statistik från SCB säger oss 
att endast 70,5 procent av 
Edaborna valde att rösta 
i kommunalvalet, medan 
rikssnittet låg på 84,1. Här 
krävs mer engagemang! Din 
röst är viktig för mig, för dig 
och för Eda.

oliver 
thyberg
Ålder: 18 år.

Bor: Haga, utanför Charlot-
tenberg.

Familj: Bor under skolda-
garna i Kristinehamn, an-
nars hemma med familjen.

Fritid: Sysslar med lite allt 
möjligt. Entreprenörskap är 
min grej.

Lyssnar gärna på: Vad som 
helst!

Favoritmat: Kötträtter, gär-
na grillade över öppen låga.

Imponerar på dig: Talanger.

Skryt om något! Rätt bra
på att prata inför folk. 

Hjärtefrågor:
Ungdomars
engagemang inom
politiken.

Kandidat #6
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Oliver Thyberg

”Jag vill jobba för att ungdomar ska känna sig sedda och lyssnade 
till i vår kommun”, skriver Oliver Thyberg, som bland annat dragit 
igång ett ungdomsråd i kommunen.



Hälsans hus, som byggs 
i Charlottenberg, 
är en historisk 
Edasatsning där 

basen är ett tillskott av 16 
nya boendeplatser med 
högsta standard inklusive 
komfortkyla.

Utöver detta så skapas en 
samlingslokal som gör att 
det möjligt med att anordna 
Trygghetsboende genom 8 
lägenheter samt även tjäna 
våra boende i serviceboendet 
inom Petersborg.

Projektet Hälsans hus 
har varit en hjärtefråga för 
HEL som drivits av Bertil 
Börjeson som ordförande i 
Socialnämnden.

I Åmotfors har det 
satsats på dagverksamhet 
i de befintliga lokalerna i 
Älvgården som anpassats 
till 3–5 platser där personer 
med diagnosen demens skall 
få omvårdnad och tillgång till 
undersköterska.

I Åmotfors är det även 
planerat ett anpassat LSS-
boende då nuvarande lokaler 
är under all kritik. 

LSS-boende står för Lagen 
om Stöd och Service som 
är ett boende med särskild 
service för vuxna där boendet 
är anpassat för personer 
med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

Det är naturligtvis inte 
tillräckligt med nya fina 
lokaler utan det är personalen 
som är den verkliga resursen. 
HEL vill därför öka 
personaltätheten, vilket 
ger en betydligt bättre 
arbetsmiljö och underlättar 
för rekryteringen men även 
att personalen vill fortsätt att 
jobba åt Eda kommun.

Vår största utmaning 
under de närmaste åren är 
kompetensförsörjningen 
och då framför allt inom 
vårdsektorn.
Försörjningsstöd (som är en 

stor kostnad för kommunen) 
är ett bistånd som är 
samhällets yttersta sociala 
ekonomiska skyddsnät vilket 
HEL vill och arbetar aktivt 
med genom samarbeten inom 
arbetsmarknadsenheten samt 
bland annat Finsam, för att 
genom tester och olika prov 
skall hjälpa människor ut i 
arbetslivet. Det är trots allt 
ett stort mänskligt lidande 
som dessa personer får utstå.

Hela Edas Lista är inte 
bara ett parti för Hela Eda 
utan framför allt för Hela 
människan. 

Detta tillsammans 
med en omorganisation 
för att effektivisera 
kostnadskontrollen inom 
enheten är bara ett urval vad 
HEL genom Bertil Börjeson, 
har lyckats att genomdriva 
under mandatperioden och 
vill fortsätta att utveckla. 

Börjeson driver Hälsans hus

Bertil Börjeson
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Bertil Börjeson är Hela Edas Listas expert på äldrefrågor.



Vi presenterade 
visserligen vår 
lista till valet till 
kommunfullmäktige 

senare än övriga partier, men 
att vi skulle klara av att få 
ihop en lista, var det aldrig 
några tveksamheter om. 15 
kandidater som representerar 
Hela Edas Lista går att kryssa 
för i din vallokal.

Visste du att Hela Edas 
Lista är det enda rena 
lokalpartiet i kommunen? 
Vi startade 1994 på grund 
av att vi vill göra vad som 
är bäst för dig – och Eda. 
Vi är ett tvärpolitiskt parti, 
vilket betyder att vi varken 
är röda, gröna eller blå. Vi 
är ett mittenparti och kan 
samarbeta med alla partier.
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Möt våra lagspelare. Säg hej 
till Hela Edas Lista!

Läs mer om vårt parti
på helaedaslista.se, 
eller skanna QR-koden.


