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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
BO STENBERG 
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, Bo Stenberg.  

• 67 år, Fil. kand. Bor i Stråssa  
 

• Har varit folkvald och förtroendevald politiker 
i Lindesbergs kommun i 24 år  

 

• Nuvarande politiska uppdrag: Ersättare i 
Lindesbergs kommunfullmäktige. Ordinarie 
ledamot i socialnämnden. Ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. 
Ordinarie ledamot i Linde Bergslags 
församlings kyrkofullmäktige samt i 
kyrkorådet i Linde Bergslags församling. 
Nämndeman i Örebro tingsrätt  

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!  



JÄMLIKHET OCH SOLIDARITET 
 
Som aktiv medlem i det Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet vill jag vara med och påverka samt 
utveckla partiets politik på fyra olika nivåer: 1. EU-
nivå, 2. Riksnivå, 3. Regionnivå, 4. Lokal (kommunal) 
nivå. Jag kommer först och främst att lägga mitt 
fokus på de två sistnämnda nivåerna.  

Några viktiga sakfrågor jag vill kämpa för 
Jag tror på ett samhälle alla där människors lika värde i ett tryggt 
och solidariskt samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där ålder, 
hudfärg, och kön inte ska vara avgörande för vilka möjligheter du 
får i livet.  
 
För att det ska vara möjligt behöver demokratin utvecklas så att 
fler kan komma till tals och göra sin röst hörd. Det finns bara vi, 
inte vi och dom.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Rättvis fördelningspolitik. De i vårt samhälle som behöver 
hjälp och stöd på något sätt ska ha rätt att få det.  

 
• Anständiga löner och pensioner som går att leva (inte 

bara överleva) på. De äldre har varit med och byggt upp 
vårt samhälle. De ska kunna ha det bra även på äldre dar.  

 
• Slå vakt om Lindesbergs lasaretts ställning som ett 

välfungerande akutsjukhus. Självklart ska Lindesbergs 
lasarett vara ett akutsjukhus värt namnet. Vi här i norra 
länsdelen behöver kunna få vård när det behövs.  

 
• Byggande av bra bostadsalternativ för både ungdomar 

och äldre människor, även utanför centralorten 
Lindesberg. Det ska ges möjlighet att bo bra även om du 
inte vill bo i de större centralorterna i kommunen.  

 
• Slå vakt om LAS (Lagen om anställningsskydd). Många 

tar LAS för given, trots att flera andra partier vill inskränka 
LAS.  


