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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
KRISTINE 
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, Kristine Andersson.  

• Jag flyttade till Frövi 2011 och har sedan dess 
varit politiskt engagerad. Mitt intresse för 
politik väcktes redan 1994 då jag var 
engagerad i politiken i Örebro.  

 

• När jag flyttade till Frövi var jag kommunalråd 
i Lekebergs kommun där har jag också varit 
ordförande för Socialdemokraterna.  

 

• Som fritidssamordnare i Nora kommun 
arbetar jag med att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för föreningslivet 
att bedriva bra verksamhet.  

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!  



 
 
Mitt politiska engagemang har de sista 4 åren till stor 
del handlat om frågor som rör tillväxt och utveckling i 
hela Norra länet, hur kan vi utveckla samhället på ett 
så hållbart sätts som möjligt.  

Som ordförande i Samhällsbyggnads Nämnden bergslagen 
(BMB) har jag ansvarat för myndighetsutövning, planarbete samt 
bygglov i fyra kommuner samt arbetat mycket med 
samverkansfrågor. 
Under de senaste åren har förvaltningen arbetat hårt med att 
förkorta handläggningstiderna för bl.a. bygglov och lyckats med 
att halvera den genomsnittliga tiden till att idag vara under 4½ 
halv vecka för bygglov. 
 
Arbetet med att leda en nämnd som är gemensam för fyra 
kommuner är otroligt spännande, de fyra har alla specifika behov 
samtidigt som de även har likartade utmaningar som behöver 
mötas.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• I kommunen vill jag gärna fortsätta att arbeta med 
samverkansformer, jag tror att samverkan mellan 
kommuner kommer att vara nödvändig för att bibehålla 
och kunna utveckla den kommunala servicen.  

 
• I regionen vill jag gärna arbeta med de övergripande 

strukturella frågorna som infrastruktur, 
kollektivtrafik,regional samhällsplanering samt arbeta 
med hur de regionala och nationella miljömålen kan 
uppfyllas.  

 
• Jag tror på alla människors lika värde och att alla ska 

kunna få samma möjligheter till att utvecklas till det som 
de själva vill. För mig utgör det grunden i mitt 
engagemang i Socialdemokratin.  


