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Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 54 
    
BorBorBorBor:::: Hyresrätt 
    
FamiljFamiljFamiljFamilj:::: 3 barn, 2 barnbarn, En vän. 
    
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb:  Är Skötare. Arbetar med 
demensutredningar och äldre med 
depressioner. Jag trivs med att arbeta 
inom psykiatrin. Möten med 
människor berikar livet samtidigt som 
det stärker övertygelsen om att vi 
behöver ett mänskligare samhälle där 
grunden är människors lika värde och 
solidaritet. 
 
När blev du politiskt aktiv:När blev du politiskt aktiv:När blev du politiskt aktiv:När blev du politiskt aktiv: Alltid varit 
intresserad av samhällsutvecklingen. 
Gick med i Vänsterpartiet i mitten av 
90-talet. 
 
Vilka politiska frågor engagerar dej Vilka politiska frågor engagerar dej Vilka politiska frågor engagerar dej Vilka politiska frågor engagerar dej 
mest:mest:mest:mest:    Att vi bevarar och utvecklar vår 
gemensamma sektor. För demokratins 
skull ska vi äga och driva våra sjukhus gemensamt.    Sjukvårdsfrågor och jämställdhetsfrågor är 
för mig två viktiga frågor som hör ihop. Idag får kvinnor generellt sämre vård och annat 
bemötande än män bara pga kön. Det måste vi ändra på. Vi måste ha ett samhälle där alla får 
vård efter behov, inte efter kön, sexuell läggning, funktionshinder eller etnicitet.    
    
Vilka av rVilka av rVilka av rVilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga?egionens verksamheter tycker du är extra viktiga?egionens verksamheter tycker du är extra viktiga?egionens verksamheter tycker du är extra viktiga?    Att utveckla småsjukhusen och 
göra dem till navet i områdets närsjukvård. Genom att bygga upp olika specialistmottagningar 
och starta avdelningar för palliativ vård underlättar vi för de äldre och multisjuka.     
 
Vad gör du på fritiden:Vad gör du på fritiden:Vad gör du på fritiden:Vad gör du på fritiden: Läser, stickar, umgås med nära och kära. 
 
FavoritfilmerFavoritfilmerFavoritfilmerFavoritfilmer:::: Amelie från Montmartre, Stieg Larssons trilogi om män som hatar kvinnor. 
 
Favoritböcker:Favoritböcker:Favoritböcker:Favoritböcker: Otaliga! Läser ofta om böcker, hela eller bara ett kapitel. Återkommer ofta till 
böckerna av Amalie Skram. Gitta Sereny är en annan favorit. 
 
Vad ser du på TV:Vad ser du på TV:Vad ser du på TV:Vad ser du på TV: Engelska deckare, dokumentärer, debattprogram. Helst reklamfritt. 
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.    Inger.lilja@comhem.se  
 
 


