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Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 46 år  
 
Bor?Bor?Bor?Bor? Hyr ett litet torp i centrala Ulricehamn.  
 
Familj?Familj?Familj?Familj? Tre barn, de är födda 1988, 1990 och 1992. Den yngsta 
dottern bor hemma, en dotter bor i Örebro och sonen är nybliven 
borlängebo. Katterna Che och Castro. 
 
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Arbetar som socialsekreterare på IFO (Individ och 
familjeomsorg) Vuxen i Borås Stad vilket innebär att jag har 
myndighetsutövning utifrån SoL (Socialtjänstlagen) och LVM (Lagen 
om vård av missbrukare). Byter under hösten 2010 jobb och ska 
arbeta som kurator på BUP (Barn och ungdoms psykiatri). Jag 
kommer att arbeta på Akutavdelningen på Södra Älvsborgs Sjukhus 
 
När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv? Båda mina föräldrar var fackligt och 
politiskt aktiva och jag blev ledare i Unga Örnar i slutet av 1970-
talet och gick sedan med i SSU (Socialdemokratiska 
ungdomsförbundet). Under många år var jag inte alls politiskt aktiv. 
Blev medlem i Vänsterpartiet 2004 efter att min sons engagemang i 
Ung Vänster väckt mitt politiska intresse till liv igen.  
 
Vilka politiska frågor engagerar dig mVilka politiska frågor engagerar dig mVilka politiska frågor engagerar dig mVilka politiska frågor engagerar dig mest? est? est? est? Folkhälsa. Folkhälsa är 
ett begrepp som för mig inkluderar så mycket ; Klimat och miljö, 
hälso- och sjukvård, integration, utbildning, fritid, kultur, missbruk, 
ekonomisk rättvisa m.m. För mig hör alla frågorna ihop.  
 
Har du något särskilt minne frånHar du något särskilt minne frånHar du något särskilt minne frånHar du något särskilt minne från vården eller annan av regionens verksamheter?  vården eller annan av regionens verksamheter?  vården eller annan av regionens verksamheter?  vården eller annan av regionens verksamheter? Massor av minnen då jag 
arbetat inom regionen tidigare, som terapibiträde och som skötare. Har både positiva och negativa minnen och 
erfarenheter av att vara patient och anhörig. Mycket trevliga minnen från en av regionens folkhögskolor (Fristads) 
och trevliga kulturupplevelser med regionen som arrangör. 
 
Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? Hälso- och sjukvården är ju en så stor del av 
regionens verksamhet och det är viktigt att människor ges tillgång till vård på lika vilkor. Vinstintressen och 
privatisering i vården gillar jag inte alls.    Kollektivtrafik ligger mig varmt om hjärtat, det skall vara billigt och enkelt 
att välja att åka kollektivt.  
 
Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden? Jag är väldigt social och umgås med vänner, mina föräldrar och barnen. Jag älskar att 
vara på konserter och musikfestivaler. Väva, läsa, baka, bada och strosa i skogen gillar jag men som 
ensamstående mamma innebär min "fritid" oftare; matlagning, handling, tvätt, städ och strykning.  
 
Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: Life of Brian, Den enfaldige mördaren, Maria Larssons eviga liv, Jack och många fler som jag inte 
kommer på nu.  
 
Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Erland Loes böcker är pärlor, Den vidunderliga kärlekens historia av Carl-Johan Vallgren gillade 
jag. Läser mycket och varierat; Biografier, fackböcker, historisk litteratur, memoarer och deckare. Har som 
målsättning att läsa varannan bok på engelska men jag lyckas dåligt med det.  
Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV? Jag gillar komedier som Hipp Hipp och Mia och Klara. Dokumentärer, nyheter. Lägger väldigt 
lite tid på att titta på TV, spelar in det jag vill se och passar på när jag får tid. Kombinerar ofta att stryka och titta 
på TV. 
Har du frågor? Kontakta mig gärnaHar du frågor? Kontakta mig gärnaHar du frågor? Kontakta mig gärnaHar du frågor? Kontakta mig gärna. evaanderssonulricehamn@hotmail.com  


