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Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 22 år  
    
Bor:Bor:Bor:Bor: I Stenkullen, Lerums kommun. 
    
Familj:Familj:Familj:Familj:  
                        
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Jag gick på SKFs tekniska gymnasium och sedan 
jag tog studenten där ifrån så har jag jobbat 4-skift som 
metallarbetare. 
    
När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv? Samhällsintresset och 
politiken kom naturligt i och med att jag har en släkt 
som är väldigt aktiva. Jag började intressera mig för 
politik vid valet 2002, men ställning tog jag 2003 och 
gick med Ung Vänster. Sedan blev naturligt att gå över 
till Vänsterpartiet och valdes in som 18-åring i Lerums 
kommunfullmäktige. 
  
Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest?Vilka politiska frågor engagerar dig mest? Jag har inte 
engagerat mig för just några specifika frågor. Jag vill 
förändra samhället i grunden. Dagens system är 
orättvist och lämnar människor i sticket och jag kan 
inte vara nöjd med mig själv om jag inte försöker 
förändra och påverka. Men samtidigt brinner jag för 
ungdomars inflytande som brister på många ställen inom politiken. 
    
Vilka av regionVilka av regionVilka av regionVilka av regionens verksamheter tycker du är extra viktiga?ens verksamheter tycker du är extra viktiga?ens verksamheter tycker du är extra viktiga?ens verksamheter tycker du är extra viktiga?    Självklart är vården den allra viktigaste 
frågan för regionen, det är en av de viktiga grundpelarna i den svenska välfärden. Alla har rätt till bra 
vård och vården skall inte utarmas på grund av att vissa skall få ut vinster ur vårdföretag. Samtidigt så 
har regionen viktiga framtidsfrågor som miljö, infrastruktur och kollektivtrafiken.  Dessa måste lösas 
om vi skall ge våra barnbarn en framtid, det är nu som man måste satsa och ställa om.     
    
Några minnen från vårdNågra minnen från vårdNågra minnen från vårdNågra minnen från vården? en? en? en? Det första jag tänker på är dåliga minnen, när jag åkte med min morfar till 
akuten när han sågat sig illa. Det tog flera timmar innan vi fick träffa läkare och det blev bara värre hela 
tiden, det var riktigt jobbigt. Men jag har bra minnen också, när jag var inlagd så var personalen 
proffsig och seriös. De ville inte lämna något åt slumpen och det kändes riktigt bra.  
    
Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? Vad gör du på fritiden? På den lilla fritiden jag har så mekar jag mycket med mina gamla saabar. Har 
flera fina 60-tals saabar. Det är alltid lika roligt att få tummen upp när man kommer med den gamla 
saaben eller när en farbror kommer fram och säger att han hade en lika dan för många år sedan.  
    
Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: Favoritfilmer: Det finns så fruktansvärt många bra filmer och det beror på humör. Men som SF-nörd 
som jag är svarar jag Sagan om ringen.   
    
Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Favoritböcker: Jag är en allätare, läser allt jag kommer över. Mycket blir SF men också mycket 
historiska böcker.  
    
Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV? Dexter och  morden i Midsommer följer jag slaviskt. 
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.    asssssk@gmail.com     
 


