
OM ULRIKA
 37 år  Riksdagsledamot
Bor i Uppsala tillsammans  Ledamot i Justitieutskottet

med sambon Fredrik  Internationellt demokratiarbete i
Har studerat juridik  Jarl Hjalmarsson Stiftelsen
 Tidigare arbetat inom bl.a.   Ledamot i tryck- och yttrandefrihets-    
 handel, kommunikation och varit   grundlagsutredningen
 redaktör för Svensk Tidskrift  Styrelseledamot i Centrum för
 Åker gärna skidor, träffar   polisforskning vid Uppsala universitet
 vänner, läser och målar i olja  Ideellt juridiskt ombud för asylsökande

RÖSTA MODERAT
KRYSSA ULRIKA KARLSSON

www.ulrikakarlsson.se

www.facebook.com/ulrika.karlsson

ulrika.karlsson@moderat.se 

ULRIKA KARLSSON, UPPSALA LÄN
# 1 TILL RIKSDAGEN

JAG ARBETAR FÖR 
DINA FRI- OCH 
RÄTTIGHETER!

ULRIKA KARLSSON, UPPSALA LÄN

# 1 TILL RIKSDAGEN
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Foto: Sanova Fotocenter



 Vill du fika med mig? 
 

Du träffar mig varje tisdag på  
Café Årummet i Uppsala 
 

Var?  Café Årummet, Östra Ågatan 9 
När? Tisdag 17 aug, 24 aug, 31 aug 
          7 sep och 14 sep. 
Tid?   18.30 - 20.00 
 

Välkommen till Café Ulrika! 
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Jag är moderat riksdagskandidat för Uppsala län och står som 
nummer ett på listan. I valet söker jag ditt förtroende för att 
fortsätta mitt arbete för att skapa dig en större frihet och makt 
över din vardag. 

Jag arbetar för varje enskild människas fri- och rättigheter. Att 
enskilda människors möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och 
sin framtid inte begränsas. 

Jag vill att du ska bestämma mer och byråkraterna mindre!

Jag är för en mer human fl yktingpolitik, sänkta skatter och 
en reell valfrihet inom sjukvården. Jag är emot höga skatter, 
handelshinder, monopol, förmynderi och politiskt förtryck.

• Stärka rättsväsendet. 
 Jag vill att alla ska känna trygghet och framtidstro. Att   
 känna sig trygg i sin vardag är en förutsättning för att 
 kunna känna sig fri. 

• Stärka företagandet. 
 Det ska bli enklare och billigare att starta, driva och   
 utveckla företag.

• Skapa fl er jobb. 
 Det ska löna sig att arbeta, att studera och 
 bli billigare att anställa. 

KRYSSA ULRIKA KARLSSON 
TILL RIKSDAGEN FÖR UPPSALA LÄN
KANDIDAT # 1

I RIKSDAGEN VILL JAG 

” - Min politiska 
drivkraft är handling. 
Handling leder till 
resultat och 
förändring ”

arbeta, att studera och
älla. 
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