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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.

Torsten Åslund
Harnäs, plats 2 

Jag är kassör och sekreterare för 
Liberalerna i Smedjebacken
• Det har inte på länge varit 
viktigare att värna liberala idéer 
än just nu. 
• I Smedjebacken är det dags att 
bryta dagens maktdominans i
kommunen. Det kan säkerställa att
resurser används på rätt sätt,
i första hand till vård, skola och
omsorg. Kortare kö till förskolan 
gör kommunen attraktiv för barn-
familjer.
• En ny majoritet kan också öka 
näringslivets förtroende för kom-
munledningen genom att möjlig-
heter ges till att prova nya idéer 
och samarbetsformer.

Tommie Lif
Jobsbo, plats 3

Jag är vice ordförande för 
Liberalerna i Smedjebacken. Bor 
sedan 1 år i Jobsbo med min 
familj efter att ha flyttat från 
Ludvika. 
• Mina favoritområden som jag 
brinner för är företagande, skola, 
socialt arbete och krisberedskap. 
• Jag är aktiv inom MTE 
(MotorTransportEnhet) 
Ledningsgrupp, vilket är en resurs-
grupp vid stora påfrestningar på 
samhället.
• I övrigt vill jag att Smedjebacken 
ska satsa på en kraftig utbyggnad 
av gång och cykelvägar utanför 
centralorten då det är något som i 
princip är obefintligt.

Synnöve Zachrisson 
Nording
Harnäs, plats 1

Jag är ordförande för Liberalerna i 
Smedjebacken 
• Som SVA-lärare brinner jag för 
utbildnings-och integrationsfrågor!
• Jag är även mamma och vill ge 
mina barn en trygg uppväxt med 
likvärdig utbildning som den som 
erbjuds i storstäderna med framför 
allt tillgång till utbildad personal.
• Som SVA-lärare ser jag kompe-
tens hos elever som bättre borde 
tas till vara på. T.ex. borde det gå 
fortare att validera elevers kunskap 
än vad det gör idag. Jag vill se 
våra nyanlända som en tillgång 
genom att erbjuda konkurrensmäs-
siga jobb- och utbildningsmöjlig-
heter och på så sätt motverka att 
fler flyttar härifrån. 

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SMEDJEBACKEN

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.
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