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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
LIBAAN 
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, Libaan Abdirashiid Mohamud.  

• Jag är 26 år och är politiskt engagerad i 
Socialdemokraterna. Jag bor i en lägenhet på 
Hagaberg tillsammans med min familj, min 
hustru och våran dotter.  

 

• Jag jobbar som modersmålslärare på 
Björkhagaskolan. Jag brinner för 
integrationsfrågor.  

 

• Mina fritidsintressen är bland annat fotboll, 
läsa och gym.  

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 aktiv medlem i det Socialdemokratiska 
Arbetarepartiet vill jag vara med och påverka samt 
utveckla partiets politik i kommunen. Jag kommer 
först och främst att lägga mitt fokus på ungdomarna 
och jämlikhet.  

Jag tror på ett samhälle alla där människors lika värde i ett tryggt 
och solidariskt samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där ålder, 
hudfärg, och kön 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.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Vi ska fortsätta erbjuda feriejobb till våra ungdomar.  
 
• Vi ska fortsätta utveckla skolan så att alla elever får med 

sig de kunskaper de behöver i sina fortsatta liv.  
 
• Vi ska öppna en fritidsgårdsverksamhet öppen även för 

äldre ungdomar upp till 20 år.  
 
• Vi kommer jobba för att gymnasiekorten ska fungera 

fram till kl. 22.00 alla dagar i veckan.  
 
• Jag brinner för integrationsfrågor, och kommer arbeta för 

att förbättra integrationen på olika sätt.  


