
Vi fortsätter att ha fokus på sången och att sprida glädje. Varje kandidat får också välja vilken lokal förening  
eller vilket välgörande ändamål med Enköpingskoppling som överskottet från Enköpings Lucia ska gå till.

Arrangörer:

i samverkan med Enköping Centrumsamverkan, 
Invistic, Lions, NBV, Rotary, Lowlife Productions 
 och Frilans Anne Nilsson

Lyssna, läs och rösta fram 
Enköpings skönsjungande 

lucia 2019!

Rösta mellan 7 nov–1 dec på  
följande olika sätt:
•  Rösta direkt på www.enkopingslucia.se. Lyssna på hur 

kandidaterna sjunger!

•  Lägg ifylld röstsedel i utplacerad röstlåda i kommunen. 
Se var lådorna finns på www.enkopingslucia.se

•  Lägg ifylld urklippt röstsedel i Enköpings-Posten i kuvert 
märkt med ”Lucia19” och skicka till:  
Enköpings-Posten, Box 2048,  745 02 Enköping

Läs mer på www.enkopingslucia.se och gilla oss på  
Facebook: @enkopingslucia samt Instagram: @enkopingslucia 

Boka luciatåget? Kontakta Britt-Marie Lidmo 
073-619 54 11 (kvällstid) eller bmlidmo@hotmail.com.  
Luciatåget gå att boka 9–15 december. 

Hjälp oss stödja lokala föreningslivet och välgörande 
ändamål med Enköpingskoppling! Swisha till 123 226 85 22 
och skriv ”lucia19”. 

4 Emelie Siljesvärd
22-årig tjej som jobbar på ChopChops huvudkontor.  
Dansar och sjunger, har sjungit ända sedan jag började 
prata. Umgås mycket med familjen. Jag stödjer 
Tjejjouren Gertrud därför att jag känner folk som vänt 
sig dit och jag tycker att den är viktig. 

1 Amanda Ilic
Tjej på 16 år som gillar att träna och tar skolan på stort 
allvar. Går på Jensen gymnasium i Uppsala och läser 
ekonomi. Tycker om att sjunga, är självlärd och har även 
tävlat i några sångtävlingar. Jag stödjer Tjejjouren 
Gertrud därför att det är viktigt att alla får möjlighet 
att prata med någon under sin uppväxt och i livet. 

2 Alice Hellqvist
20-årig tjej som jobbar inom vården i Enköping och 
som Blackjack dealer i Västerås med målet inställt på 
att studera till sjuksköterska. Älskar musik: började 
spela piano som 6-åring, gick Academy of Music and 
Business i Tingsryd, sjungit i körer och varit med i band. 
Jag stödjer Majblommeföreningen därför att det 
känns viktigt att stötta utsatta barn för att alla barn ska 
få möjlighet att få samma erfarenheter. 

5 Ingrid Bäcklund
18-årig tjej som går tredje året på Naturvetenskaps-
programmet. Bodde i Paris förra året för att läsa 
andra året på gymnasiet. Aktiv som ledare i Enköpings 
seglarsällskap. Sjunger i vokalensemble och tycker om 
att fotografera. Jobbar på Bistrot Bombance. Jag stödjer 
Enköpings scoutkår därför att jag var scout som 
liten, konfirmerades på scout-ö och har koppling till 
scouterna. Ett självklart val!

3 Linn Lidback
Tjej på 26 år som jobbar som djurvårdare på djurklinik, 
servitris och säljare. Tycker om att träna och sjunga. 
Sjunger i gospelkör, sångensemble och tidigare i eget 
band. Sjöng innan jag kunde prata. Jag stödjer Björnbo 
Gård 4H därför att djur alltid kan ge människor glädje.

RÖSTSEDEL
Jag röstar på luciakandidat nummer (ringa in):           1           2           3           4           5                      

Namn: ...............................................................................................................................................................

Telefon eller e-post:  .............................................................................................................................

OBS! Uppgifterna ovan behöver anges för att rösten ska vara giltig. Endast en röst per person.


