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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
ARNOLD 
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, Arnold Bengtsson.  

• 68 år, pensionär, f.d. sågverksarbetare, 
arbetsledare och heltidspolitiker. Två vuxna 
barn och ett barnbarn.  

 

• Valdes som ersättare i kommunfullmäktige 
1991 och varit aktiv sedan dess. Nu är jag 
ledamot i kommunfullmäktige och 
ordförande i det kommunala bolaget Besök 
Linde AB.  

 

• Jag tror på folkrörelsernas betydelse och är 
också ledamot i styrelsen för Lindesberg 
Volleybollklubb.  

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 pensionär sedan tre år räknas jag inte längre till 
ungdomskandidaterna. Du har kanske sett mig 
ibland när jag sticker ut för att springa, eller lufsa 
snarare, någon mil några gånger i veckan. Det håller 
mig i form så att jag hoppas kunna vara aktiv någon 
mandatperiod till. Genom åren har jag haft många 
olika uppdrag i politiken. Det har varit både trevligt 
och ansvarsfullt.  

De frågor som en gång fick mig att bli aktiv politiskt var de 
grundläggande frågorna för socialdemokratin; Frihet, Jämlikhet 
och Solidaritet. Arbetet för detta är för mig grunden för att 
bygga ett tryggt samhälle. Jag hoppas därför att du röstar på 
Socialdemokraterna.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Jag hoppas att du röstar för en socialdemokratiskt ledd 
regering så att vi kan fortsätta arbeta för en solidarisk 
fördelningspolitik. När individen är i störst behov ska 
samhället finnas där som stöd.  

 
• Vi ska fortsätta utveckla skolan så att alla elever får med 

sig de kunskaper de behöver i sina fortsatta liv.  
 
• Jag vill arbeta för en social bostadspolitik så att alla ska 

kunna bo trivsamt till en kostnad som är rimlig. De 
partier som vill införa marknadshyror är ett direkt hot mot 
oss hyresgäster.  

 
• Vi ska värna om ett fortsatt rikt kultur- och föreningsliv i 

kommunen.  
 
• Internationell solidaritet innebär också att vi ska bli ännu 

bättre på att integrera de som tvingats fly hit att 
snabbare komma in i studier och arbete.  


