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

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
ULLA LUNDQVIST 
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  
Ulla Lundqvist heter jag och bor på vackra 
Elzwiksväg i Guldsmedshyttan.  

 

• Ibland kan du se mig ute och gå med 
personer i rullstol eller med rollator. De är 
från min arbetsplats på gruppboendet i 
Guldsmedshyttan.  

 

• Om vi socialdemokrater får ert förtroende att 
fortsätta att styra vår kommun så lovar jag att 
göra allt för att mina funderingar skall gå att 
uppfylla. Har du funderingar på vad vi 
behöver förbättra häromkring så tveka inte 
att höra av er. Vi får tillsammans försöka 
förverkliga dem.  

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!  



UNG ELLER GAMMAL SKA INTE 
GÖRA NÅGON SKILLNAD 
Vi här på norr har flera duktiga både små och stora 
entreprenörer som gör mycket gott för vår kommun 
och dem ska vi vara extra måna om. Vi har även 
Stripa gruvområde som håller på att utvecklas och 
kan bli något riktigt bra som turistattraktion i vår 
kommun.  

Jag vill att vi på norr ska känna att vi har politiken med oss och 
har samma möjligheter som de som bor i centrala Lindesberg. 
Det finns några saker som jag vill att vi skall satsa lite extra på i 
vackra Guldsmedshyttan. Det är centrum som har så mycket folk 
som passerar på riksväg 50, under lov och inte minst nu på 
sommaren med alla sommargäster. Vi har även ett fantastiskt bad 
nere i Viken som också behöver lyftas fram mera. Vi har 
egentligen en fantastisk sjö, Råsvalen som borde få synas mer 
från riksvägen så de på genomresa också ser och förstår att här 
finns det möjlighet till att bada. Här behöver vi verkligen få fart 
på att det röjs på strategiska platser så att det blir synligt.  

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Då jag äntligen fått förmånen att bli mormor till en liten 
flicka är jag glad och stolt över att vår kommun under 
denna mandatperiod har satsat stort på våra barn och 
unga genom att ge oss fina lekplatser och även utegym.  

 
• Då jag tidigare arbetat som facklig företrädare inom 

kommunal så är det viktigt för mig att vi värnar om LAS 
(lagen om anställningsskydd) som vissa av våra övriga 
regeringspartier arbetar för att förändra till det sämre för 
oss vanliga arbetare.  

 
• Vi har ett sjukhus i Lindesberg som vi ska värna om. Jag 

vill gärna se att det blir mer verksamhet framöver på vårt 
sjukhus.  

 
• Jag önskar också att det inte ska behöva ta så lång tid 

från beslut till genomförande. Vi behöver få fart på 
byggandet här på norr, då jag vet att det finns flera äldre 
personer som gärna skulle sälja sina hus om det fanns 
lägenheter att flytta till både i Storå och 
Guldsmedshyttan.  


