Kandidat till Regionfullmäktige
puckstoppare när vi spelade ishockey. Detta fick dock till följd att gipset gick
sönder vid armbågsleden och doktorn var inte glad på mig när de fick gipsa
om armen.

Skaraborgs valkrets, plats 3
Ålder: 56 år

Några särskilda minnen från kollektivtrafiken? Några specifika
minnen från kollektivtrafiken kan jag väl inte påstå att jag har. Dock ogillar jag
biljettsystemen som mer är anpassade för "proffsåkare" än gemene man.
Enhetstaxan är jag därför stor anhängare av och även gratis kollektivtrafik där
så är möjligt.

Bor: Götene
Familj: Hustrun Marita och två
vuxna barn.
Jobb: Industriarbetare

Vad gör du på fritiden? Fritiden ägnas idag mest åt dotterns hästintresse
med allt vad där hör till. Tidigare var det sonens friidrottsintresse som förde en
både regionen och iaf halva landet runt.

När blev du politiskt aktiv?
Jag blev politiskt aktiv efter 2006
då jag förstod att nedmonteringen
av välfärdsarbetet skulle ta fart
med Moderaterna dominerande
vid makten. Politiskt intresserad
har jag nog allt id varit.
Vilka politiska frågor
engagerar dig mest? Det som
engagerar mig mest är att
orättvisorna ökar och att
spekulation är mer lönande än
skapande av verkliga värden
genom arbete. Anser också att
sunt förnuft skall vara rådande och
att politiska beslut skall underlätta
vardagen för människor. Kort sagt
systemen skall vara anpassade
efter människorna, inte tvärtom!

Annars har jag jagat en del tidigare och gillar också att komma ut på sjön och
ta en abborre en varm lugn sommarkväll.
Favoritfilmer: Att nämna en favoritfilm kan vara svårt då det ofta beror på
stundens sinnesstämning vad man vill se. Men den film som gjort störst
intryck vid tillfället den sågs var definitivt The Deer Hunter. Nästan lika stort
intryck men i en helt annan genre var Supernollan med Steve Martin. En
genialisk komedi!

Ove
Nordström

Några särskilda minnen från vården? Minnen från vården har man ju
självklart många, alltsedan tidig barndom fram till vuxen ålder. Dock har jag
knappt behövt anlita vården alls sedan halsmandlarna opererades bort i
tonåren. Att ta ut ett särskilt minne framför något annat är svårt, men ett
speciellt är väl när jag som 7-åring bröt båda benpiporna i vänsterarmen.
Gipsad upp till axeln var ju detta något som fungerade utmärkt som

Vänsterpartiet Västra Götaland
Din röst i regionen

Favoritböcker: Favoritböcker har man ju några stycken och Bilstaden är
en av dem, Egalias döttrar är en annan och definitivt Tvekampen som jag
läste från pärm till pärm utan uppehåll. Annars är jag nu så "gammal" att jag
fortfarande gärna tar fram en Åsa-Nisse serietidning när jag vill ha något
lättläst och roande.
Ser på TV: När det gäller TV så är jag allätare. Nyheter och
samhällsprogram naturligtvis, men även en bra film eller Two 1/2 män med
Charlie Sheen är ju helt underbar.

