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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
SOFIE KRANTZ 
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, Sofie Krantz.  

• 33 år, Sambo och en dotter.  
 

• Bor i Ramsberg sen 2012 och arbetar på 
Meritor som montör i Lindesberg.  

 

• På fritiden är det familjen, vänner och ett av 
mina intressen som är viltvård.  

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!  



INFORMATION OM MIG 
 
Snubbla in på politiken genom det fackliga arbetet. 
Det känns efter en tid ganska naturligt i och med att 
det fackliga arbetet och politiken går hand i hand, 
som skyddsfrågor, LAS (lagen om anställningsskydd) 
och sådana lagar vi jobbar med bestäms av de som 
styr politiken, alltså helt naturligt.  

Mina viktigaste frågor är barn, utbildning och omsorg, man ska 
kunna utbilda sig, ha en bra skolgång med bra lärande, ha ett 
tryggt arbete med en trygg anställning med rättvisa löner. Att 
kunna åldras och bo med en trygg inkomst som räcker till. Att 
alla som behöver stöd efter behov skall få det utan lång väntetid 
på utredning. Att de på landsbygden ska kunna leva och bo på 
landet med närhet till skola och förnödenheter med bra 
förbindelser mellan Lindesberg och landsbygderna.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Jag vill att vi ska fortsätta arbeta för att minska 
barngrupperna i förskolan.  

 
• För mig är det viktigt att ha ett tryggt arbete med en 

trygg anställning med rättvisa löner. Därför ska vi 
fortsätta arbetet med att kunna erbjuda all personal 
heltidsanställningar.  

 
• För att det ska gå att bo på landsbygden behöver 

kommunikationerna fungera bra. Därför vill jag verka för 
att regionen ska införa flextrafik i kommunen och se över 
hela kollektivtrafiken.  


