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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
LENA 
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, Lena Kallionpää.  

• 50 år, sälj- och kundrådgivare. Bor i 
Fellingsbro. Jag vill se till så att Fellingsbro 
sätts på kartan igen.  

 

• Politiskt aktiv i Socialdemokraterna, vill ta 
chansen att vara med och påverka vår 
framtid.  

 

• Starkt intresse för ett samhälle för ALLA. Vill 
öka tillgängligheten i samhället, både fysiskt, 
informativt och kommunikativt, exempelvis 
mellan personer som har svårt att göra sig 
hörda, t.ex. hur pratar en blind med en döv?  

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!  



VARFÖR JAG BLEV SOSSE... 
 
Det började redan när jag som liten gick på Unga 
Örnar. Vi åkte på sommarläger till Fröjel på Gotland. 
Där fick de som var med rusta upp en lägergård för 
Unga Örnar och dit kom familjer från hela Sverige. På 
kvällarna sjöng vi och hade en fin gemenskap. Det 
gör så att jag idag ser värdet med att vi alla ska ha 
samma möjligheter i livet.  

Min mamma var ensamstående och hade egentligen inte råd 
med semester för oss, men på det här viset fick jag möjligheten 
att få åka iväg på semester som alla andra. Det har gjort så att 
jag vill att alla andra ska få samma chans som jag fick. Jag har en 
funktionsnedsättning som gör att min vardag är lite svår ibland, 
därför vill jag att alla, både barn och vuxna ska få samma 
möjlighet i livet. Därför är det viktigt för mig med tillgänglighet 
och allas lika värde.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Jag tror på ett samhälle där alla människors lika värde i 
ett tryggt och solidariskt samhälle är en självklarhet. Ett 
samhälle där ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, kön 
eller sexuell läggning inte ska vara avgörande för vilka 
möjligheter du får i livet.  

 
• För att det ska vara möjligt behöver demokratin 

utvecklas så att fler kan komma till tals och göra sin röst 
hörd. Det finns bara vi, inte vi och dom.  

 
• Tillgängligt samhälle för ALLA. Se till att ALLA kan vara 

en del av samhället, inte bara fysiskt, utan även kunna 
kommunicera med varandra och information skall vara 
anpassad utifrån olika människors förutsättningar.  

 
• Se till att Fellingsbro får behålla de som finns i dag och 

kan utvecklas tillsammans med både unga och gamla, 
nyinflyttade som asylsökande. Vi ska forma Fellingsbros 
framtid tillsammans.  


