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I år skickar vi inte ut valsedlar.
De finns i alla vallokaler men önskar du 
få valsedlar hemskickade kan du beställa 
genom att maila dalarna@liberalerna.se 
eller ringa John Thornander 023-141 80.

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SÄTER

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

0003 13982

1 Birgitta Gustafsson, Säter
2 Jonna Stenberg, Gustafs
3 Håkan Gustâv, Säter
4 Göran Östman, Säter
5 Fredrik Andrén, Säter
6 Gunilla Bodegrim, Säter
7 Hans-Otto Jönsson, Stora Skedvi
8 Maria Nyman, Säter
9 Ove Wik, Säter

10 Lars Gabrielsson, Säter
11 Anders Bohman, Säter
12 Hege Bothner Wik, Säter
13 Dag Fredrixon, Stora Skedvi
14 Mirja Nieminen Jönsson, Stora Skedvi15 Hans Eskilsson, Säter

I ett liberalt Säter får Du skola, 
vård och omsorg med hög kva-
litet, som är baserat på Ditt val. 
Du erbjuds också ett rikt kultur- 
och fritidsliv. Våra prioriterade 
områden baseras på våra social-
liberala värderingar.

En SKOLA 
värd namnet
Allt börjar i skolan. Med mer fokus 
på kunskap och arbetsro kan vi ge 
barn- och ungdomar livschanser 
och möjligheter att nå dit de vill. 
Skolan skall vara likvärdig och må-
let är trygga elever och höjda skol-
resultat. För det krävs bland annat 
mobilfria klassrum och höjda
lärarlöner.

En INTEGRATION 
värd namnet
Alldeles för många passiviseras i 
utanförskap och ofrihet idag, via 
låg utbildningsnivå, arbetslöshet 
och hedersförtryck. Språk, utbild-
ning och jobb ger människor 
egenmakt. Svenskundervisning och 
jobbskapande måste ske snabbare. 

En OMSORG 
värd namnet
Det är en grundläggande fråga om 
medmänsklighet att ge möjligheter 
till ett drägligt liv trots ålderdom, 
sjukdom och funktionsnedsätt-
ning. Den personliga assistansen 
(LSS) måste återställas som den var 
förut. Privata aktörer måste tillåtas 

för att öka valfriheten i 
äldrevården och då förenad 
med bra kvalitetskontroll.

En TRYGGHET 
värd namnet
Vi måste ha en fungerande 
rättsstat. Vi ska ha trygghet i
 skolan, omsorgen och i alla 
våra bostadsområden. Trygg-
hetsvakter krävs i segregerade 
områden. Kameraövervakning
 på otrygga platser skall 
tillåtas.

Birgitta Gustafsson 
Säter, plats 1

Håkan Gustâv
Säter, plats 3

Jonna Stenberg 
Gustafs, plats 2

Göran Östman
Säter, plats 4


