
R I K S D A G S K A N D I D A T 

DANIEL 
ANDERSSON 
KRYSSA #4 
RÖSTA DEN 
9 SEPTEMBER!  

FAKTA OM 
RIKSDAGSKANDIDATEN  
Här får du lite information om din kandidat 
Daniel Andersson från Lindesbergs kommun.  

• 31årig kille, uppvuxen i Frövi där jag bor 
tillsammans med min sambo och vår hund 
Heaton.  

 

• Till vardags sysselsätter jag mig som 
egenföretagare inom området fastigheter, 
har även en anställning som fritidsledare 
inom skolans värld.  

 

• På fritiden har jag ett stort engagemang i de 
lokala förenings men och företagslivet.  

JAG VILL FÅ 
DITT FÖRTROENDE! 



TRYGGHET OCH HOPP SKAPAR 
FRAMTIDENS SVERIGE!  
För mig är trygghet och hopp oerhört viktiga delar i 
politiken. Jag ser utmaningar, men också möjligheter 
till att skapa ett tryggt samhälle och ett ännu starkare 
Sverige. Sverige står inför stora utmaningar, men 
också möjligheter att skapa något som är för den här 
tiden. Vi har ett samhälle idag som utvecklas i 
oerhört snabb tak och politiken är en viktig del i just 
denna utveckling.  

MITT SVERIGE ÄR PLATSEN DÄR VI TAR ANSVAR 
För dig och mig, för våra grannar och de människor som väljer 
att bosätta sig i vårt land men även de som ska komma efter oss 
i framtiden. 
Vi har ett ansvar att föra samhället framåt och det gör vi genom 
gemensamma idéer och lösningar men också genom krav och 
förväntningar.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Jag vill att pensionärernas ekonomi ska stärkas. Det ska 
göras genom att ta bort den orättvisa pensionärsskatten 
och genom att höja pensionerna. Att bli äldre i mitt 
Sverige ska vara något man ser fram emot.  

 
• Jag vill att polisen ska finnas där brotten begås, i hela 

vårt land. De ska också ha tillräckliga resurser så att 
människor känner sig trygga.  

 
• Sverige har under för lång tid tagit för lätt på 

integrationspolitiken, här vill jag se effektivare system 
och samverkan för att nyanlända snabbare ska komma ut 
i arbete. Då blir de lättare en del i det svenska samhället.  

 
• Jag vill se effektivare system och samverkan för att 

nyanlända snabbare ska komma ut i arbete och bli en del 
av svenska samhället.  

 
• Andra intresseområden är: Landsbygdsfrågor, 

järnvägsfrågor, företagsfrågor men även 
tobaksprevention.  


