
I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
BENGT 
RÖSTA DEN 
9 SEPTEMBER! I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

FAKTA OM KANDIDATEN  
Här får du lite mer information om vår kandidat, 
din granne, Bengt Storbacka.  

• 61 år, Utvecklingsledare Arbetsmarknad, 
Masugnen. Bor på Kyrkberget  

 

• Folkvald och förtroendevald politiker i 8 år, i 
kommunen, regionen och polisen. På min 
fritid gillar jag att ta "bilpromenader" med 
min Opel Rekord 1700 , -62.  

 

• Som socialdemokrat vill jag verka för en god 
välfärd för alla. Därför är det viktigt att så 
många som möjligt arbetar, bidrar till 
utvecklingen och kommer till tals. Demokrati 
och mänskliga rättigheter är grunden.  

DET HÄR KAN 
DU GÖRA: 
• Besök vår hemsida 

socialdemokraternailindesberg.se eller 
vår facebooksida.  

 

• Hör av dig med frågor, tips och 
synpunkter!  

 

• Bli medlem i Socialdemokraterna!  



ALLA BEHÖVS - VI BERIKAR 
VARANDRA!  
Jag jobbar för möjligheter till utbildning och arbete 
för alla. Det demokratiska och solidariska samhället 
vilar på att alla bidrar. Den skattefinansierade skolan, 
äldrevården, sjukvården och andra 
samhällsfunktioner gör vårt land till ett av de mest 
utvecklade och trygga samhällen vi känner. 
Lindesbergs kommun med en mångfald av 
entreprenörer är en viktig del av samhällsbygget.  

Viktigast av allt - Vi är alla lika mycket värda! Ett bra samhälle ger 
alla chansen – inte bara de med ”rätt bakgrund” eller med 
mycket pengar. Ju fler som kan utvecklas i frihet, desto bättre 
kan vi utveckla Lindesberg och Sverige!  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Vi möter arbetskraftsbrist med matchning och utbildning 
så fler kan jobba och bidra till välfärden. Så bygger vi ett 
starkare Lindesberg.  

 
• Bostäder i attraktiva lägen med goda 

pendlingsmöjligheter i balans med naturen, stillhet och 
rekreation. Fler boendealternativ och mötesplatser 
behövs för att motverka ensamhet.  

 
• Vi ska motverka segregation i vardagen med smart 

samhällsplanering genom boende, arbete, skolor, 
förskolor, idrotts- och föreningsliv, etc. Vi ska bekämpa 
klyftor mellan människor!  

 
• ”Kultur för varenda unge!” Familjens engagemang eller 

pengar ska inte styra barns möjlighet att få del av konst, 
kultur och skapande.  

 
• Akutsjukvården i Lindesberg ska värnas och utvecklas!  


