
Jag heter Morgan Bengtsson och är 46 år ung. 
Jag bor i Olofström tillsammans med min fru, 
en hund och fyra barn varav två fortfarande är  
hemmaboende.
 
Jag är kommunalråd, ordförande i 
kommunstyrelsen och i Olofströms 
näringslivsbolag.

Mina hjärtefrågor är samhällsutveckling, 
näringslivsfrågor samt välfärdsfrågor 
gällande att vi ska ha den bästa vården, den  
bästa skolan och den bästa omsorgen.
 
Att få representera Olofström och Blekinge på 
partikongressen skulle vara en ära som jag 
kommer att förvalta i och för det framtida 
arbetet i kommunen och för Blekinge.

Jag heter Yvonne Andréasson och är 65 år. 
Min familj består av 3 barn, 8 barnbarn, 2 
bonusbarn, make och hunden Zico.

Jag värnar om den lilla människan,  för mig är 
sociala frågor självklara. Mitt uppdrag som vice 
ordförande i Socialnämnden var ett självklart 
val när jag tillfrågades 2010. Jag sitter i kom-
munstyrelsen, i kommunfullmäktige och är 
ordförande i arbetarekommunen i Olofström. 

Mina fritidsintressen är djur, natur, pyssla i 
trädgården, gå skogspromenader med vovven 
och att handarbeta. 

Om jag får möjlighet att åka på Partikongressen 
kommer det att vara första gången som kon-
gressombud. Vilket skulle vara oerhört stort, 
spännande och hedrande. 

Jag heter Molham Alshooykh och är 22 år. Jag är 
född i Syrien och kom till Sverige 2015. Jag har 
slutfört mina gymnasiestudier på Nordenbergs-
skolan och jobbar nu i hemtjänsten i Tingsryd.

Efter några år i Sverige blev jag medlem i partiet.
Jag har varit ordförande för SSU Olofström  tre 
år och är nu ordförande för SSU Blekinge.
Mitt stora samhällsintresse har lett mig dit. Har 
uppdrag för partiet, kommunen och Region 
Blekinge.

Integrationsfrågor och ungdomars möjligheter 
är mina politiska intressen liksom rättvisefrågor 
och jobb åt alla.

Att få påverka socialdemokratisk politik genom 
att vara en del av partikongressen vore en stor 
ära och glädje. 

Morgan Bengtsson Yvonnne Andréasson Molham Alshooykh


