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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
GREGER NILSSON 
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, Greger Nilsson.  

• Jag flyttade till Lindesberg när Volvofabriken 
startade 1972. Politiskt engagerad i SSU blev 
jag i min hemby Älvsbyn i Norrbotten 14 år 
gammal. Jag har under många år arbetat 
som ombudsman i Metallarbetareförbundet.  

 

• Jag bor på Gruvgatan med min fru. Våra fem 
barn är numera utflugna.  

 

• På fritiden vill jag gärna läsa och lokalhistoria 
är ett favoritintresse som också syns i Arenan 
med min utställning om Sandströms 
skidfabrik.  

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!  



 
 
Som styrelseordförande för Linde energi gäller det 
att blicka in i framtiden med våra ledord säkerhet, 
miljö och ekonomi. Självklart är hela bolaget stolta 
över att ha Örebro läns lägsta elnätpriser samtidigt 
som vi har en bra ekonomi. Energibranchen går 
igenom en mängd regelförändringar som inte alltid 
är lätta att förutse men vi 
har hittills klarat av det och kunnat leverera miljöriktig 
el från vatten, sol och vind.  

Linde energi ska vara en aktiv partner för Lindesbergs näringsliv 
och fortsätta kämpa för Örebro läns lägsta energipriser för 
fjärrvärme och elnät. 
 
Mina politiska intresseområden är breda och som 
styrelseordförande i  
Linde energi blir energi och miljöfrågor högprioriterade områden 
 

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Hela kommunen ska utvecklas därför måste 
fiberutbyggnaden fortsätta.  

 
• Jag vill fortsätta utveckla Linde energis fjärrkyla.  
 
• Kommunen behöver ett utökat bostadsbyggande för att 

det ska kunna finnas fler hyresrätter.  
 
• Jag kommer verka för mindre barngrupper inom 

förskolorna.  


