
Kandidatpresentation 

 

Jag är född 1952 och blev i tidig ungdom medlem i Fältbiologerna, vilket också blev 

ingången till ett engagemang för miljöfrågor och samhällsfrågor i allmänhet. Jag var 

aktiv i föreningen i ett drygt årtionde med uppdrag på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. Efter ett år utan aktivt miljöarbete drogs jag åter in i rörelsen inför 

folkomröstningen om kärnkraften 1980. Redan under min aktiva tid i Fältbiologerna 

hade jag kommit i kontakt med Jordens Vänner och efter folkomröstningen kändes det 

därför att helt naturligt att Jordens Vänner blev min nya plattform för mitt 

miljöengagemang. Fram till 1987 satt jag på flera uppdrag i riksstyrelsen innan 

familjelivet krävde att jag ägande mer kraft åt hemmafronten. 

Jag blev medlem i Miljöpartiet 1982, men var inte aktiv förrän 1994 då jag för första 

gången valdes in i fullmäktige i Norrköping och har sedan dess haft en mängd 

uppdrag inom kommunstyrelsen och olika nämnder. Sedan augusti 2012 är jag 

kommunalråd i med ansvar för samhällsbyggnad och hållbarhetsfrågor, med 

uppdraget följer också att vara ordförande i  stadsplaneringsnämnden. 

Jag kandiderar till landstingsfullmäktige/regionfullmäktige därför att jag, förutsatt att 

jag får fortsätta mitt kommunalrådsuppdrag, vill koppla ihop det kommunala 

planeringsarbetet med regionens ansvar för det regionala utvecklingsarbetet. 

Kommunens utveckling är intimt förknippad med regionens, inte minst när det gäller 

infrastruktursatsningarna, och för att bygga det hållbara samhället måste processerna 

gå i takt och stärka varandra.  

Genom mitt nästan livslånga arbetsliv inom kommunal fritidsverksamhet – jag är nu 

tjänstledig från jobbet som fritidsgårdschef – har jag också ett starkt engagemang i 

frågor som gäller social hållbarhet. Jag anser att primärvårdens resurser måste 

fördelas mer med hänsyn till områdens socioekonomiska status. Det är allmänt känt 

att samhällets orättvisor också syns i ohälsotalen och sjukvårdens och friskvårdens 

resurser måste användas för att ge alla människor samma förutsättningar. 

Många människor sitter framför TV:n och försöker förändra samhället. Jag har sökt 

mig till de politiska församlingarna för att lämna mitt bidrag till byggandet av det 

hållbara samhället. 
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