Kandidat till Regionfullmäktige
Vad gör du på fritiden? Det blir många olika saker och jag är nog en
mångsysslare. Camping, olika föreningar som IOGT-NTO och Park Bio i Vara
till politiken i Vänsterpartiet. Vandrar mycket med hunden och påtar en del i
trädgården.

Skaraborgs valkrets, plats 1
Ålder: 57 år
Bor: Vara kommun

Favoritfilmer: Jag gillar svenska kriminalare.

Familj: Jag är gift med Christina
Hagberg och har två vuxna barn
och två barnbarn och hunden
Giiza. Till familjen hör också
Christinas tre vuxna döttrar.

Favoritböcker: Hanne-Vibeke Holst är en av mina favoritförfattare och då
serien som inleddes med Kronprinsessan.

Jobb: Jag är socionom och
jobbar som Konsumentsekreterare
i Vara och Essunga kommuner.

Okänd talang: Jag kan 11:ans gångertabell

När blev du politiskt aktiv?
Jag blev politiskt aktiv inför valet
1976 då jag var med i SSU i
Skara. Har sedan från 1979 varit
aktiv på olika politiska nivåer och
då som representant för
Vänsterpartiet och dåvarande
VPK.

Ser på TV: Det blir inte så mycket Tv-tittande, men lite nyheter och en god
svensk film då och då.

Har du frågor, kontakta mig gärna: Epost: egon.frid@telia.com
Mobil: 070 – 636 58 41

Egon Frid

Vilka politiska frågor
engagerar dig mest? Sociala frågor har alltid engagerat mig mest,
rättvisa och hjälp till utsatta grupper. Även miljöfrågor som satsning på biogas,
kollektivtrafik med satsning på järnväg och service på landsbygden.
Naturligtvis också en tillgänglig vård efter behov.
Några minnen från vården: Mina starkaste minnen från vården är när
jag fick vara med när mina barn föddes. Sedan har jag ett speciellt minne från
när jag blev sövd en gång, jag var i sjunde himmeln och ville aldrig vakna.
Några kollektivtrafikminnen: Jag har många fina tågminnen, allt från
första tågresan till moster i Småland och rälsbussen på Karlsborgsbanan till
första resan med X2000. Jag trivs på tåget helt enkelt!

Vänsterpartiet Västra Götaland
Din röst i regionen

