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2022-03-27 

Valberedningens förslag till regionfullmäktigelistan för 
Sverigedemokraterna Sjuhärad i valet 2022 

 

1. Maria Lindgren  

Motivering:  

Sitter som ledamot i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, är även förtroendevald i     Borås Kommun. 

Hon är en kunnig och smart kvinna med ett stort hjärta som brinner för det hon tror på. 

 

2. Tomas Brandberg  

Motivering:  

Tomas är en vältalig och mycket intelligent man som jobbat som politisk sakkunnig i Sveriges riksdag, 

jobbat som sakkunnig i Europaparlamentet. En tillgång för partiet. 

 

3. Björn Qvarnström  

Motivering: 

Sitter bl.a. som ledamot i regionfullmäktige, ledamot i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Hans 

politiska engagemang är stort och han uppfyller sina åtagande med ära. Han är en enorm tillgång för 

partiet. 

 

4. Inga-Maj Krüger 

Motivering:  

Inga Maj sitter bl.a. som ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen. Hon är en kunnig, 

trygg och smart kvinna med lång erfarenhet. Hon är en tillgång för partiet. 

 

5. Jacob Brendelius  

Motivering:  

Jacob är en lugn och sympatisk man som sitter som nämndeman i förvaltningsrätten och jobbat inom 

kollektivtrafiken. Han brinner för pensionärer och för psykvården. Han tar sina uppdrag på stort allvar. 

 

6. Caroline Nordengrip  

Motivering:  

Caroline är för närvarande riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot i Bollebygd kommun 

samt tidigare regionfullmäktigeledamot mandatperioden 2014 – 2018. 

 

7. Mikael Clarke  

Motivering:  

Mikael har jobbat inom Försvarsmakten och är en stabil man. Han är en tillgång för partiet. 
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8. Daniel Persson 

Motivering:  

Daniel sitter som ersättare i regionfullmäktige, ersättare i Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Han 

har lång erfarenhet av politiska uppdrag som förtroendevald i sin kommun. Han är en tillgång för 

partiet. 

 

9. Patrich Hällfärdsson 

Motivering:   

Sitter som förtroendevald i sin kommun. Han är en ung sympatisk man som tar sina uppdrag på stort 

allvar. Han är, så att säga, en stjärna på uppgång. 

 

10. Alexander Strömborg 

Motivering:  

Alexander sitter som förtroendevald i sin kommun. Han är en energisk person med hög 

arbetskapacitet, han är en tillgång för partiet. 

 

11. Martin Sörbom  

Motivering:  

Martin sitter som förtroendevald i sin kommun i både fullmäktige och nämnd han är kunnig och 

noggrann, han är stabil och en tillgång för partiet. 

 

12. Leif Häggblom 

Motivering:  

Leif sitter som ersättare i regionfullmäktige. Han har erfarenhet som transportledare. Han är lugn, 

sympatisk och smart. En tillgång för partiet. 

 

13. Wajdi-Louis Azouri 

Motivering:  

Wajdi är tjänsteman på arbetsförmedlingen. Han är även förtroendevald och gruppledare i sin 

kommun. Han är ödmjuk och intelligent, tar sina uppdrag på stort allvar, är även flerspråkig. 

 

14. Elin Axelsson  

Motivering:  

Elin är en kunnig och noggrann person som har framtiden för sig. Hon sitter som revisor i sin kommun 

och distriktansvarig för sd kvinnor. En tillgång för partiet. 

 

15. Mikael Ljunggren  

Motivering:  

Mikael är väldigt framåt och duktig. Alltid påläst och bra på att redovisa från dom nämnder han sitter 

i för sin kommun. Han kommer bli ett gott tillskott. 

 

16. Valter Kotsalainen  

17. Peter Nilsson  

18. Jan-Henrik Henningson 

19. Sara Lindwall  
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20. Glenn Glansin  

21. Roger Lundstedt  

22. Amanda Andersson 

23. Bo Kindström  

24. Caroline Frodin Fatnassi  

25. Lars-Erik Johansson 

26. Jarl Krüger 

27. Carina Gustavsson 

28. Peter Larsson 

29. Yvonne Kindström 

30. Kathy Johansson  

31. Peter Flink  

32. Ulf Gustavsson  

33. Per Hansson 

34. Kathrin Larsson 

35. Jonathan Sunding  

36. Lucas Lindwall  

37.  David Strömgård 

 

 

 

Björn Qvarnström __________________________ 

Ordförande valberedning 

Björn Qvarnström 68146  

 

 

 


