
Vänsterpartiet Västra Götaland  

Din röst i regionen 

Kandidat till Regionfullmäktige 

 

 
  

Norra Älvsborgs 

valkrets, plats 3 

Ålder: 56  

Familj: Man, ett 
hemmavarande och två 
utflugna barn 

Jobb: Jag jobbar på Magnus 
Åberg-gymnasiet i Trollhättan 
som matematiklärare 

När blev du politiskt 

aktiv? År 2002 blev jag 
medlem i Vänsterpartiet i 
Trollhättan, januari 2003 fick 
jag mitt första politiska 
uppdrag som ledamot i 
Omsorgsnämnden i 
Trollhättan. Från 2004 till 2012 
var jag ordförande för den 
lokala föreningen. Sedan 2006 
har jag varit gruppledare i 
Trollhättan och varit ledamot i 
Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, 
utbildningsnämnden och 
budgetkommittén.   

Vilka politiska frågor 

engagerar dig mest? De frågor jag brinner för är utbildning och 
inkludering och miljön. Med en fungerande skola och utbildning utan 
vinstintresse kan vi hjälpa våra ungdomar och andra att skaffa sig den 
kompetens och kunskap som de behöver för att hitta jobb. Det är också viktigt 
att våra myndigheter jobbar för att människor som kommer till vårt land 
Sverige kan inkluderas i samhället för en bra och jämställt tillvaro.  

För ett hållbart samhälle är det viktigt att miljöfrågan genomsyrar all politiska 
beslut. 

Några minnen från vården: Bra bemötande och god service 

Några kollektivtrafikminnen: Ibland förseningar och fulla tåg, men 
annars bra. 

Vad gör du på fritiden? Som fritidspolitiker ägnar mycket av min fritidtid 
åt politiken, driver samtidigt matteprojektet INTIZE i samverkan med 
Högskolan Väst där våra gymnasielever får hjälp i ämnet matematik, samt 
driver jag ett kvinnoprojekt för invandrarkvinnor 

Favoritfilmer: Dokumentärer, och engelska deckare,  

Favoritböcker: Faktaböcker och även historieböcker 

Ser på TV: Debatt och nyheter, och ibland fotboll. Gillar också 
underhållningsprogram. 

Okänd talang: Har en enorm drivkraft för att driva projekt och är bra på 
ledarskap, och som systemvetare och matematiker uppskattar jag struktur, 
funktionalitet och flexibilitet. Är bra problemlösare. 

Har du frågor, kontakta mig gärna: Epostadress: 
fahimeh.nordborg@trollhattan.se, Mobil:0705-411906, finns också på FB 

 

 

Fahimeh 

Nordborg 


