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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
MARIA 
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, Maria Lagerman.  

• 63 år, egen företagare. Bor i Gammelbo sen 
32 år. Har två utflugna döttrar.  

 

• Utpräglad föreningsmänniska med fackliga 
och politiska uppdrag i 31 år.  

 

• Nuvarande politiska uppdrag: Ledamot i 
Bergslagens överförmyndarnämnd. Ersättare 
i Valnämnden. Nämndeman i 
Förvaltningsrätten. Ordförande i Linde 
bergslags församlings fullmäktige och 
ledamot i kyrkorådet, Västerås stiftsstyrelse 
och stiftsfullmäktige samt i Kyrkomötet.  

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!  



RÄTTVISA, INFLYTANDE OCH 
TRYGGHET 
Det kanske framgår av mina uppdrags art att jag 
gärna jobbar med de lite osynligare politiska 
frågorna. Att bidra till att skapa rättvisa 
levnadsvillkor, att var och en får komma till tals, att vi 
ska ha ett samhälle där alla människors lika värde 
märks. Det är långt från plånboksfrågorna och 
vallöften, men viktigt för tryggheten i vårt samhälle.  

Eftersom jag bott mer än 30 år i Gammelbo, i den norra 
kommundelen, är naturligtvis just landsbygdens villkor och 
förutsättningar väl bekanta. Jag tycker att vi själva måste försöka 
ställa upp bland kommunens förtroendevalda för att vara en röst 
för landsbygden och dela på det gemensamma ansvaret att vara 
just ett samhälle med rättvisa, inflytande och trygghet. 
 
För min del är inte den egna plånbokens storlek livets mening, 
och det viktigaste i tillvaron är mer än det som sker här och nu. 
Det är genom många små insatser som vi skapar ett gott liv 
tillsammans, oavsett förutsättningar och ursprung.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Det ska vara enkelt och lätt att kunna klaga till 
förvaltningsrätten på all slags myndighetsbeslut för alla 
som tycker de blivit felaktigt bemötta.  

 
• Överförmyndarnämndens verksamhet för till exempel 

Gode män behöver utvecklas så att uppdraget blir 
tydligare och att det blir enklare att redovisa hur de 
sköter sina uppdrag.  

 
• Våra demokratiska val behöver ständigt förändras och 

moderniseras för att underlätta för alla väljare att delta i 
valen, oavsett förutsättningar och praktiska 
begränsningar.  

 
• Nu hoppas jag på löften från många av mina grannar att 

lägga sin röst på socialdemokraterna! Då lovar jag i 
gengäld att fortsätta delta i det föga glamorösa, men 
meningsfulla, att med engagemang och en ganska god 
portion erfarenhet, oförtrutet fortsätta de uppdrag jag 
gärna kandiderar till.  


