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KERSTIN LUNDGREN 
TOPPAR CENTERPARTIETS 
RIKSDAGSLISTA  
Lördagen den 9 november fastställde Centerpartiets nomineringsstämma i 
Stockholms län partiets lista till riksdagsvalet 2014.  
 
Listan toppas av Kerstin Lundgren, riksdagsledamot från Södertälje och 
Centerpartiets utrikespolitiske talesperson. 
  
– Jag är ödmjuk och tacksam för förtroendet att få toppa vår riksdagslista. 
Jag är beredd att jobba 24/7 för att nå framgång i kommande val. Vi är ett 
härligt gäng som satsar på hela Stockholmsregionen. Vi driver på för ett 
hållbart samhälle med goda möjligheter för människor att växa och 
förverkliga sina drömmer, säger Kerstin Lundgren. 
 
På plats nummer 2 valdes Per Lodenius, riksdagsledamot och 
distriktsordförande från Norrtälje. Lodenius är även Centerpartiets 
kulturpolitiske talesperson. 
 
– Jag är otroligt stolt och tacksam för det förtroende som partiets distrikt 
visar för mig. Vi har en stark riksdagslista med otroligt bra kandidater. Jag 
är övertygad att vi tillsammans kommer att göra ett väldigt bra val, säger 
Per Lodenius. 
 
På plats nummer 3 valdes Anna-Karin Hatt, Centerpartiets 2:e vice 
partiordförande samt It- och energiminister. 
 
– Jag är glad och tacksam för det tydliga stöd jag fått, av Centerpartiets 
medlemmar i Stockholms län och av stämman. Jag ser fram emot att, 
tillsammans med Kerstin och Per och övriga kandidater på riksdagslistan, 
jobba för ett ökat stöd för Centerpartiet och vår politik för fler jobb, mer 
förnybar energi och ett hållbart samhälle, säger Anna-Karin Hatt. 
 
 
Centerpartiet i Stockholms läns riksdagslista topp 5: 
 

1. Kerstin Lundgren, Södertälje 
2. Per Lodenius, Norrtälje 
3. Anna-Karin Hatt, Stockholm 
4. Aphram Melki, Järfälla 
5. Christian Ottosson, Huddinge 

 



Centerpartiet i Stockholms län har idag två mandat i riksdagen. 

För mer information kontakta: 
 
Berit Jansson, 
Nomineringskommitténs ordförande, 073-558 23 87 

 
Per Lodenius,  
Distriktsordförande Stockholms län, 070-322 92 89 

 
Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar 
efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. 
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