Fredrich Legnemark
Kandidat till regionfullmäktige, Södra Älvsborg.
Ålder: 32 år
Bor:
Bor: Villa
Familj:
Familj: Gift. Utan barn.
Jobb: Jag arbetar som normalt sett som
socialsekreterare med att handlägga
socialbidrag, främst för folk med
missbruksproblem. Det ger mig en inblick i
välfärdssveriges baksida och en klar uppfattning
om vilka system som fungerar och vilka som inte
gör det.
För tillfället är jag tjänsteledig för fackligt arbete
på heltid då jag är ordförande för
Akademikerförbundet SSR Borås och även SACOrådet i Borås. Det blir en blandning av högt och
lågt, övergripande och gräsrotsnära.
Min bakgrund tidigare bakgrund är som
Callcenter-arbetare, lastbilsterminalarbetare och
som bemanningspersonal för olika
bemanningsföretag.
När blev du politiskt aktiv? Jag gick med i
Vänsterpartiet efter EMU-omröstningen , då jag
på egen hand hade bedrivit
enmanskampanjande för ett nej till EMU. En kollega i mitt dåvarande fack rekommenderade mig att
kontakta vänstern då han tyckte att jag hörde hemma där.
Vilka politiska frågor engagerar dig mest? Det är svårt att prioritera inbördes, men jag är oerhört
engagerad av arbetsrätt och personlig integritet. Men även kultur och infrastruktur.
Vilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga? Infrastrukturen är oerhört avgörande för
regionens utveckling, om vi ska ha en omställning till ett hållbart samhälle där förutsättningarna för
jobb finns är det oerhört viktigt att infrastrukturen är sådan att den främjar miljövänliga transporter.
Närbesläktat är ju då forskning och utveckling av ny grön teknik och utbildning.
V ad gör du på fritiden? Läser böcker, laborerar med datorer och spelar tv-spel. Det är inte alltid så att
man har så mycket fritid som politiker och fackligt aktiv.
Favoritfilmer: Ken Loachs Land and Freedom. Bloody Sunday
Favoritböcker: Jag är allätare i det hänseendet, men speciellt förtjust i Isaac Asimovs stiftelseböcker.
Rent generellt älskar jag Sci-fi, särskilt när det är visionära saker om hypotetiska framtida samhällen;
Utopier eller dystopier.
Vad ser du på TV? Har en förkärlek för gamla corny serier; M*A*S*H, spanarna på Hill street, Yes prime
minister.
Har du frågor? Kontakta mig gärna. fredrich.legnemark@gmail.com, http://fredrich.vansterboras.se
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