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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
JAN SAHLIN 
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, Jan Sahlin.  

• Jag är 74 år gammal och har varit aktiv 
politiker sedan år 2010 då jag slutade min 
tjänst som Kyrkoherde i Linde Bergslags 
församlings. Flyttade till Lindesberg 
sommaren 1999 tillsammans med en av mina 
söner.  

 

• Jag har bott i Stockholm där jag också 
arbetade som byggnadsingenjör i 17 år innan 
jag prästvigdes. Numera bor jag i villa med 
min hustru sedan jag pensionerades.  

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!  



FAKTA OM MIG  
Mina intressen har alltid varit utvecklingsarbete, ett 
av skälen att jag engagerat mig kommunalpolitiskt. 
Jag har varit ordförande i FALABs och LIBOs styrelse 
de två sista mandatperioderna. Det har varit en 
glädje att se hur vår kommun utvecklats vad gäller 
bostadsbyggandet. En ny högstadieskola kommer 
börja byggas 2019, ny vårdcentral byggs för fullt. Vi 
möjliggör en satsning på ”flickidrott” genom att 
bygga ridhus. Ungdomsbostäder på Kristinavägen 
där gamla brandstationen låg håller på att byggas.  

Mitt uppdrag som ordförande i LIBO 
Huvudsakligen handlar mitt uppdrag att säkerställa att 
kommunen kontinuerligt arbetar med nya detaljplaner för att 
LIBO och FALAB skall kunna bygga på mark avsett för lägenheter 
och industri. 
Att påbörja projektering och ombyggnad av Stadsskogsskolan 
och Kristinaskolan till lägenheter när den nya Lindbackaskolan 
står klar.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Som fyrabarnspappa med 10 barnbarn är ett av mina 
intressen också omsorg för familjen, där skolfrågorna är 
viktiga för mig. Själv fick jag möjlighet att studera, det 
som mina föräldrar aldrig fick.  

 
• Omsorg om de äldre både vad gäller boende och hjälp 

till omsorg i hemmet eller våra äldreboende.  
 
• Tillgång till bra sjukvård där nya vårdcentralen har läkare 

som är specialister inom Geriatrik. Frågor som blir 
aktuella i min egen ålder.  

 
• Infrastrukturen i vår kommun är viktig. Det skall finnas bra 

bussförbindelser i tätorten och i kontakt med Örebro. 
Utveckla tågförbindelserna till Örebro med stopp också i 
Vedevåg.  

 
• Att undersöka möjligheterna till nybyggnation utanför 

centralorterna Frövi och Lindesberg.  


