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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
IRJA 
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, Irja Gustavsson.  

• Jag är sambo och bor i bostadsrätt på 
Stadsskogen 2 i Lindesberg.  

 

• När jag inte är kommunstyrelsens ordförande 
är jag chef inom vård och omsorg. Det jobbet 
är jag tjänstledig ifrån just nu.  

 

• På fritiden gillar jag att läsa deckare, umgås 
med vänner eller bara vara med barn och 
barnbarn.  

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 
 
Jag började engagera mig inom facket när jag 
började jobba. Efter många års arbete inom 
kommunal insåg jag att om jag ska vara med och 
påverka så är det inom politiken. Det fanns bara ett 
alternativ, socialdemokraterna var det enda parti som 
stod upp för dom värderingar som jag har. Solidaritet 
är ett av de finaste ord som finns.  

Vad gör du som kommunstyrelsens ordförande? 
Huvudsakligen handlar mitt uppdrag är att leda och fördela det 
politiska arbetet. Se till att vi tillsammans fortsätter utveckla och 
stärka Lindesbergs kommun. Stärka det politisk ledarskapet och 
få de som har uppdrag att kunna växa. I uppdraget ingår också 
att prioritera olika frågor så att barn och unga får möjligheter att 
utvecklas och klara av skolan. Att se till så att äldre känner sig 
trygga med att kunna få stöd och hjälp den dagen de behöver 
det.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Lindesbergs kommun behöver ett näringslivsråd där det 
lokala näringslivet finns representerat för att stötta våra 
lokala företag.  

 
• Hela kommunen ska kunna utvecklas. En viktigt del i det 

är tillgången på fiber. Därför kommer jag att fortsätta 
arbeta för att hela kommunen, 100 %, ska få tillgång till 
fiber.  

 
• Byggande av bra bostadsalternativ för alla i vår kommun, 

även utanför centralorten Lindesberg. Du ska ges 
möjlighet att bo bra även om du inte vill bo i de stora 
centralorterna i kommunen.  

 
• Det behövs mer än bra boendemöjligheter för att 

människor ska trivas. Att biografen i Lindesberg ska 
fortsätta finnas är en självklarhet. Vi vill också utveckla 
Stripa gruvmiljö till ett kultur och upplevelseområde. 
Biblioteksbussen ska erbjuda olika intryck och 
upplevelser runtom i kommunen, inte enbart läsning. Vi 
vill dessutom utveckla konceptet ”Kultur i byn” för att 
fler ska kunna få tillgång till någon form av kultur.  


