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Namn:Namn:Namn:Namn: Lena Jagers Bladini 
 
Ålder:Ålder:Ålder:Ålder: 62 år  
 
BorBorBorBor:::: I brukssamhället Jonsered, en mil utanför 
Göteborg   
 
FamiljFamiljFamiljFamilj:::: Man och tre utflugna barn   
 
Jobb:Jobb:Jobb:Jobb: Jag arbetar på Göteborgs 
Utbildningsförvaltning med planering och 
utveckling. Mitt stora intresse i jobbet är att 
finna former för gymnasiestudier för alla 
ungdomar. Det finns många olika sätt att lära 
och det gäller för oss i skolan att möta 
ungdomarna utifrån deras unika behov och 
intressen. Kunskap är makt! 
 
När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv?När blev du politiskt aktiv? Jag gick med i 
Vänsterpartiet redan 1969, viljan att påverka 
och förändra har alltid funnits där. När regionen 
startade 1998 tog jag steget fullt ut och fick 
möjlighet att vara med i regionfullmäktige och 
den allra första Regionstyrelsen som regionrådsersättare.    
 
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?    Regionen har uppdrag för 
hälso/sjukvård och tillväxt/utveckling, båda dessa områden är lika viktiga, men ur olika perspektiv. 
Mitt intresse för kultur och utveckling har gjort att jag engagerat mig för kulturpolitik. Kulturens kraft för 
människor och i samhället fascinerar och engagerar mig.        
 
Några minnen från vårdenNågra minnen från vårdenNågra minnen från vårdenNågra minnen från vården???? Min man blev hemskickad för misstänkt halsbränna, som visade sig vara 
en hjärtinfarkt. Han fick sent omsider göra en ballongsprängning och överlevde. En operationsmetod 
att bli imponerad över. Men det var trångt i portföret.  
 
Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden?Vad gör du på fritiden? Träffar folk, kollar kultur, läser, skriver, reser till Tjörn och Korsika 
 
Favoritfilmer:Favoritfilmer:Favoritfilmer:Favoritfilmer:    Citizen Kane, Gökboet, Amarcord,  
 
Favoritböcker:Favoritböcker:Favoritböcker:Favoritböcker: Elias Canetti: Facklan i örat, Lagerlöf: Kejsaren av Portugallien, Enqvist: Livläkarens 
besök, Gunnar Ekelöf: Dikter  
 
Favoritmusik:Favoritmusik:Favoritmusik:Favoritmusik: Rock: Lennon, Joplin,Faithfull,Stones, Springsteen, klassisk musik: Bach, Mozart, 
Händel 
 
Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV?Vad ser du på TV? Nyhetsprogram, film, debatt 
 
Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.Har du frågor? Kontakta mig gärna.    lena@jagers.bladini.se  
 


