
Öpartiet spelar in vallåt i Kanada
Den Kanadensiska musikproducenten Winston Hauschild har producerat Öpartiets vallåt 
inför Ekerös kommunalval 2018. Stefan Björn som sitter i styrelsen för Öpartiet har skrivit 
texten och hans bror Håkan gjort musiken tillsammans med Winston. 

Winston är en kanadensisk låtskrivare och skivproducent med ett öra för nya talanger. Han hjälpte till 
med att starta artisten Hannah Georgas karriär som nu har vunnit 2 Juno Priser (Kanada’s motsvarighet 
till Grammy Awards). Winston producerade också debut albumet och uppföljaren åt Wanting, en Kinesisk 
pop artist som vann Album of the Year i Kina och har nu nått multi-platinum status i Kina. Han har också 
skrivit låtar tillsammans med svenske Michael Saxell som bland annat skrev musiken till Änglagård och 
melodifestival hiten ”If I Were Sorry” med Frans. Winston söker alltid efter de bästa nya ljuden för sina 
olika projekt. Han delar sin tid mellan några av Vancouvers största kommersiella studios och hans privata 
studio ”Little Island Studio” i skogen på Bowen Island. 

Håkan bor och arbetar i Vancouver, Kanada. Han gick på high school i USA från 16 års ålder. Fortsatte 
sina studier på College. När han var klar med skolan arbetade han på Art Institute of Seattle. Senare 
flyttade han till Kanada och arbetar nu på The University of British Columbia. Håkan skriver texter och 
musik på fritiden och gjort ett antal skivor och även filmmusik. 

Stefan bor i Ekerö kommun sen början av 90-talet. Han arbetar som produktionsledare på ett 
vaktmästeri inne i Stockholm. Han är konstnärlig lagd och gillar att skapa saker så som film, musik, bilder 
mm. Har gått bland annat på teaterlinje och grafisk design och reklam. Han är engagerad i Öpartiet och 
sitter i styrelsen sen två år tillbaka.

De båda bröderna har haft regelbunden kontakt via e-post och Skype under våren. Vi använde Skype när 
det var dags att spela in låten. Stefan satt hemma på Ekerö och Håkan och musikproducenten Winston 
fanns i den lilla studion på den vackra ön Bowen Island som ligger utanför Vancouver. Det är fantastisk 
med utvecklingen med internet, att vi har kunnat ha direkt kontakt under inspelningen berättar Stefan som 
känner sig nöjd med slutresultatet. 

Håkan sjunger och Stefan har en liten talroll i låten. Texten handlar bland annat om att ha en 
medborgardialog. Vi ska prata med varandra och lyssna på allas åsikt och att alla kan vara med. 
”Kom och var med oss” heter låten. Öpartiet ska även göra en video till vallåten under sommaren säger 
Stefan. Videon ska släppas på Youtube någon gång i slutet av juli, början av augusti. Musiken kommer 
också finnas att laddas ner via nätet. Stefan vill arbeta för ett bättre och öppnare klimat i Ekerö kommun. 
Alla ska kunna komma till tals och kunna säga sin åsikt. Vi måste lyssna och ha en medborgardialog med 
kommuninvånarna. Det är deras pengar vi förvaltar.
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Partiordförande Desirée Björk
E-post: desireebjork@hotmail.com   
Mobil: 070-731 00 24

Facebook: Öpartiet Ekerö
Twitter: @Opartiet_Ekero  
Instagram: opartiet
E-post: info@opartiet.se



  Winston Hauschild | Producer. Artist Developer. Songwriter.
  WINSTON HAUSCHILD MUSIC INC.
  Little Island Studio
  Bowen Island, BC
  p:604.720.6938 

www.facebook.com/winston.hauschild | www.twitter.com/winstonmusic | www.winstonhauschild.com
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  Hakan Bjorn | Director, International Recruitment, Asia and Europe
  The University of British Columbia
  2329 West Mall, Vancouver, BC Canada V6T 1Z4

www.youtube.com/user/HawkBjorn | https://myspace.com/hawkbjornmusic/music/songs | https://store.cdbaby.com/cd/hawkbjorn
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E-post: snalleb62@gmail.com
Mobil: 070-567 49 28


