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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
LINDA SVAHN 
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, Linda Svahn.  

• Jag är gift med Martin och tillsammans har vi 
en dotter som nyss fyllde 13 år. Vi bor på 
Skottbackarna i Lindesberg.  

 

• Jag är uppvuxen i Ludvika, i Afrika och Nya 
Zeeland. Efter studenten bodde jag i Århus i 
Danmark i sex år där jag bland annat 
studerade innan vi flyttade till Lindesberg 
2006.  

 

• På fritiden gillar jag att röra på mig, helst 
utomhus, om jag inte umgås med min familj, 
dricker varm choklad eller läser en bra bok.  

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 blev socialdemokrat för att jag tror på att alla 
människor ska kunna göra självständiga val i sina liv 
som inte beror på vilken social bakgrund de har. För 
att kunna göra självständiga val behövs ett samhälle 
som ger förutsättningar och jämnar ut ojämlika 
förutsättningar.  

Ett exempel är att skolan ska ge eleverna kunskap och öppna 
dörrar de själva inte visste fanns. Visa på att det finns andra val 
än de elevens föräldrar har gjort, eller mormor och morfar har 
gjort. När barnet fått upp ögonen för vad det tycker är 
spännande ska samhället stötta det på vägen framåt. Du ska 
kunna välja din egen väg, och din omgivnings förutsättningar ska 
inte begränsa dina val. Socialdemokraterna är det parti som 
ligger närmst de värderingar jag har.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Måluppfyllelsen i våra skolor ska öka. Fler elever ska ges 
förutsättningar att själva kunna välja sin framtid. Det 
första steget är att vara behörig till gymnasieskolans 
praktiska program.  

 
• Att alla barn och unga får det stöd de behöver i skolan 

för att kunna bygga en bra framtid. Därför är det viktigt 
att starta en verksamhet på Lindeskolan för elever med 
autism.  

 
• Storleken på barngrupperna i förskolan ska fortsätta 

minska. Det är ett långsiktigt arbete som är påbörjat men 
som måste fortsätta.  

 
• Byggande av bra bostadsalternativ för både ungdomar 

och äldre människor, även utanför centralorten 
Lindesberg.  

 
• Det är viktigt för våra ungdomar att ha någonstans att 

vara, att ha en meningsfull fritid. Därför kommer jag att 
arbeta för att det ska finnas en fritidsgård även för äldre 
ungdomar upp till 20 år.  


