
 Vem är Nina Lagh, kandidat nr 1 på moderata kommunfullmäktigelistan?     
Ålder : 39 år 

Bostad: Flyttade till Bålsta 1990 och bor i villa i Södra Eneby. 

Familj: Ensamstående med två flickor, 9 och 11 år unga. 

Utbildning: Civilekonom med inriktning på såväl marknadsföring som redovisning och revision. Har dessutom 
läst Statskunskap och Handelsrätt. 

Arbete: Är halvtidsarvoderat oppositionsråd i Håbo, därutöver arbetar jag halvtid som ekonomiansvarig på 
Rosenthal. Har tidigare bl.a. arbetat inom restaurangbranschen och som hästskötare i Tyskland. Dessutom har 
jag drivit företag inom bygg-, restaurang- och ekonomi/juridikbranschen.  

Politiskt engagemang: Har varit politiskt aktiv sedan 1996.  Är vice ordförande i Moderata samlingspartiet i 
Håbo samt ledamot i länsförbundsstyrelsen i Uppsala län.  
Är ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess Arbetsutskott, Bildningsutskott samt Personal- 
och förhandlingsutskott, Internationella kommittén 
Representerar Håbo kommun i Regionförbundet Uppsala län samt Mälardalsrådet.  
 
Övriga fritidsintressen: Barnens fritidsaktiviteter i form av gymnastik, ridning och musikskolan tar största delen 
av min fritid i anspråk. Semestrar gör jag helst utomlands då jag älskar att uppleva och utforska nya platser.  
 
Politiska hjärtefrågor: 

• Valfrihet för den enskilda individen inom alla områden. 
• Utvärdering av Håboskolan vilken ska ligga till grund för förbättringsmöjligheter inom kommunens 

skolor. Elevernas kunskapsinhämtning måste var i  fokus. 
• Politikernas ansvar för medborgarnas pengar (sund ekonomisk hushållning av kommunens 

skattemedel). 

 Vem är Karl-Henrik Nanning, kandidat nr 1 på moderata landstingslistan? 
Ålder: 39 år 
 
Bostad: Bor sedan 2003 i en våning vid Kalmarsand. 
 
Familj: Ensamstående  
 
Utbildning: Ekonom med inriktning på taktisk och strategisk marknadsföring samt Leg Sjukskötare med 
specialistutbildning inom narkos- och intensivvård. Har dessutom läst forskningsmetodik och hälso- och 
sjukvårdsadministration. 
 
Arbete: Arbetar inom den finansiella koncernen SalusAnsvar med övergripande bank- och försäkringsavtal för 
medlemmar inom bla SACO. Har tidigare arbetat inom sjukvården som narkos- och intensivvårdssjukskötare på 
olika befattningar inom Stockholms läns landsting. 
 
Politiskt engagemang: Har arbetat som fritidspolitiker sedan 1991. Är idag ordförande i Moderata 
samlingspartiet i Håbo, ersättare i såväl Miljö- och tekniknämnden som Vård- och omsorgsnämnden i Håbo 
kommun samt sitter som 2e vice ordförande i Länsdelsberedningen Enköping Håbo. 
 
Övriga fritidsintressen: Utöver mitt engagemang i Svenska Grand Danois-klubben arbetar jag mycket med 
frågor inom HIV/AIDS och är styrelseordförande i den internationella stiftelsen Noaks Ark - Röda Korset. 
Närmast förestående händelser är mitt deltagande i den 16e internationella aidskonferensen i Toronto, Canada.  
 
Politiska hjärtefrågor: Med mina professionella erfarenheter från sjukvården på olika nivåer och med mina 
kunskaper i frågor kring ekonomi och optimalt nyttjande av givna resurser från näringslivet tror jag att jag kan 
skapa en positiv förändring i dagens tröga system. 


