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Presentation av kandidater till 
distriktsstyrelse och revisorer  
 
Nedan följer presentationer av de som föreslås till ordinarie ledamöter eller ersättare i distriktsstyrelsen 
följt av övriga nominerade i bokstavsordning. 
 
 

Valberedningens förslag till ordförande  

Elena Karlström 

Födelseår  1982 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10–20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Restaurang/student 

Partiförening:  V Hammarby-Skarpnäck 

Uppdrag inom partiet idag Ordförande för distriktsstyrelsen 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Jag är en mångsysslare. Det kan handla om att ta 
fighten för den kommunala äldreomsorgen tillsammans 
med andra ena dagen eller stå bredvid våra polska 
systrar för aborträtten den andra. Hjärtat kanske 
brinner lite extra för nolltaxan och en omställning av 
regionen. Antirasismen, feminismen och den 
internationella solidariteten är alltid en röd tråd i 
vardagen. 
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Valberedningens förslag till ledamöter i distriktsstyrelsen 

 

Daniel Pérez Wenger 

Födelseår  1982 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arbetslös. Har jobbat som kommunikatör och 
kulturprojektledare bl.a. 

Partiförening:  Solna 

Uppdrag inom partiet idag Nej 

Uppdrag utanför partiet Jag är aktiv i mitt grannskaps aktionsgrupp mot 
renovräkningar i mitt område. 

Särskilt intresserad av:  Klimat, välfärdsfrågor, antirasism, studiearbete och att 
organisera aktivism rent allmänt. Jag är även intresserad 
av organisations- och ledarskapsfrågor och hur man 
inom en styrelse och organisation kan arbeta på bästa 
sätt. 
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Eva Bjurholm 

Födelseår  1946 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionerad utredare 

Partiförening:  Vänsterpartiet i Södertälje 

Uppdrag inom partiet idag Ersättare i styrelsen i Södertälje föreningen; ersättare i 
Stockholmsdistriktets styrelse; ersättare i Södertälje 
kommuns stadsbyggnadsnämnd; på ingång som 
ersättare i Södertälje kommunfullmäktige 

Uppdrag utanför partiet Ledamot i Oaxens Bygdegårdsförening  

Särskilt intresserad av:  Klimat och miljö, samhällsplanering, demokrati och 
mänskliga rättigheter, internationell solidaritet, 
internationell utveckling 

 

 

  



Vänsterpartiet Storstockholm  
Distriktsårskonferensen 2021 - Presentation av kandidater till distriktsstyrelsen och revisorer 
 

 
Vänsterpartiet 

info@vansterpartiet.se   
www.vansterpartiet.se 

 

Jesper Wiklund 

Födelseår  1978 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Facklig ombudsman 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Vice ordförande i distriktet, ordinarie i 
kommunfullmäktige i Sundbyberg. Sammankallande i 
diverse arbetsgrupper.  

Uppdrag utanför partiet Styrelsen för Sundbyberg Folkets Hus, styrelsen för 
Sundbybergs koloniträdgårdsförening 

Särskilt intresserad av:  Fackliga frågor, rätt till bostad samt likvärdig 
skola/utbildning är det jag sysslat mest med. Klimat- & 
hållbarhetsfrågor samt trygghetsfrågor är två frågor 
som också är mycket viktiga. 
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Leo Ahmed 

Födelseår  1981 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Lärare 

Partiförening:  Kista 

Uppdrag inom partiet idag Nej 

Uppdrag utanför partiet Lärarförbundet (Ombud och skyddsombud) 

Särskilt intresserad av:  Migrationsfrågor, Utbildningsfrågor, Bostadsfrågor, 
HBTQ frågor 
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Marlene Karlén 

Födelseår  1979 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arkivarie 

Partiförening:  V Tensta-Rinkeby-Spånga (tidigare många år i Älvsjö) 

Uppdrag inom partiet idag Kassör i min partiförening samt ersättare i 
distriktsstyrelsen 

Uppdrag utanför partiet nej 

Särskilt intresserad av:  Jämlikhet, vilket genomsyrar allt. Men varit aktiv i 
antirasistiska frågor i större delen av livet, fackligt aktiv 
på jobbet och brinner för bostadsfrågan. 
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Miriam Malm  

Födelseår  1974 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Case Manager. (typ vård och stödsamordnare) 

Partiförening:  Nynäshamn 

Uppdrag inom partiet idag Sitter i kommunfullmäktige i Nynäshamn 

Uppdrag utanför partiet Är aktiv inom barn i behov Nynäshamn 

Särskilt intresserad av:  Välfärdsfrågor samt feminism. 
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Monica de Santa Cruz 

Födelseår  1951 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionerad arkitekt, 22 år som kommunanställd, 8 år 
som konsult (varav 4 egen företagare) 

Partiförening:  Kungsholmen  

Uppdrag inom partiet idag Ordförande Vänsterpartiet Kungsholmen sedan 2019 - 
tidigare styrelsemedlem 

Uppdrag utanför partiet Har suttit i styrelse för Sveriges Arkitekter och 
Föreningen för Samhällsplanering. Inga övriga uppdrag 
just nu. 

Särskilt intresserad av:  Bostadsfrågor, planeringsfrågor, infrastrukturfrågor. 

 

   



Vänsterpartiet Storstockholm  
Distriktsårskonferensen 2021 - Presentation av kandidater till distriktsstyrelsen och revisorer 
 

 
Vänsterpartiet 

info@vansterpartiet.se   
www.vansterpartiet.se 

Robert Mjörnberg  

Födelseår  1980 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Personlig Assistent, fackligt förtroendevald i Kommunal 
som Regionalt fackligt ombud sedan 2013 

Partiförening:  Kommunalvänstern (huvudmedlemskap) samt 
Vänsterpartiet Vantör 

Uppdrag inom partiet idag Distriktsstyrelsen, Ledamot i Verkställande utskottet, 
Centrala fackliga nätverket för partiet 

Uppdrag utanför partiet Ledamot i avdelningsstyrelsen för Kommunal 
Stockholms län 

Särskilt intresserad av:  Arbetsrättsliga frågor är det jag brinner främst för och 
kan bäst. Att bygga upp den fackliga organiseringen 
partipolitiskt, jag tror att vi har enormt mycket att vinna 
inom dessa områden. Även intresserad av klimatfrågor 
och rättvisefrågor. 
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Valberedningens förslag till ersättare i distriktsstyrelsen 

Asia Rahman 

Födelseår  1970 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: revisor, civilekonom 

Partiförening:  Järfälla 

Uppdrag inom partiet idag Jag sitter som revisors suppleant i Järfälla 
partiförening samt är jag förtroende vald i 
valnämnden och tekniska nämnden samt är med i 
kvinnonätverket, bostadsnätverket och 
Antirasistiska nätverket 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Klimat, feminism, bostad och välfärd 
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Håkan Blomqvist 

Födelseår  1951 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Historiker 

Partiförening:  Västra Södermalm 

Uppdrag inom partiet idag Suppleant i repskapet Sthlm 

Uppdrag utanför partiet Styrelseledamot i Socialistisk Politik, 
medredaktör i veckotidningen 
Internationalen, sammankallande i 
Välfärdsalliansen, ledamot av 
Arbetarrörelsens arkivs vetenskapliga 
råd mfl akademiska 
emeritusuppdrag. 

Särskilt intresserad av:  Socialistisk systemförändring, 
arbetarfrågor, jämlikhet-
omfördelning, gemensam välfärd, 
klimat, antirasism och fredskamp. (bl 
a). 
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Sandra Lindström 

Födelseår  1990 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arbetar nu heltid som oppositionsråd och 
gruppledare för Vänsterpartiet Solna. Är 
tjänstledig från mitt arbete som 
folkhögskollärare vid Jakobsbergs 
folkhögskola. 

Partiförening:  Solna 

Uppdrag inom partiet idag Jag är oppositionsråd och gruppledare för 
Vänsterpartiet Solna. Är en av initiativtagarna 
och grundarna av distriktets folkhälsopolitiska 
nätverk. Är nämndeman i förvaltningsrätten. 

Uppdrag utanför partiet Driver den vegetariska matbloggen Väldigt 
vego. Har tidigare varit engagerad i tjejjouren. 

Särskilt intresserad av:  Folkhälsofrågor och i synnerhet ojämlikhet i 
folkhälsa, vilken är tätt sammankopplat med 
bland annat klass, genus och etnicitet. Därtill 
är jag även intresserad av frågor som rör 
skolan, bostad och kultur- och fritidsfrågor. 
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Sanna Tefke 

Födelseår  1986 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Förtroendevald på heltid för Kommunal/ vårdbiträde i 
hemtjänsten i grunden 

Partiförening:  Kommunalvänstern och Farsta pf  

Uppdrag inom partiet idag Kongressombud och DÅK-ombud för 
Kommunalvänstern 

Uppdrag utanför partiet Sektionsstyrelse och avdelningsstyrelse i kommunal, 
samt styrelseledamot i separatistisk hbtq-förening. 

Särskilt intresserad av:  Välfärden och arbetsrätt 
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Övriga kandidater till distriktsstyrelsen 

Ann-Marie Strömberg 

Födelseår  1950 

Definierar mig som:  Kvinna  

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Socionom, examen 1976. Yrkesverksamhet under mer 
än 40 år, mest inom socialtjänstens 
myndighetsutövning (flera arbetsplatser, har hållit på 
att byta jobb lite då och då för att inte bli hemmablind), 
men också inom andra grenar av socialtjänsten. Under 
studieåren extraknäck som vårdbiträde inom hemtjänst 
och sjukvård. Också utbildad sekreterare. Under de sista 
åren som yrkesverksam heltidsarvoderad som 
fackföreningsordförande och huvudskyddsombud på 
Socialförvaltningen i Stockholms stad. Numera senior. 

Partiförening:  Hägersten 

Uppdrag inom partiet idag Ordförande partiförening. Ledamot Distriktsstyrelsen. 
Ledamot stadsdelsnämnd. Ersättare regionfullmäktige 
med ytterligare uppdrag där. Nämndeman. Uppdrag för 
Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) kyrkofullmäktige och 
kyrkoråd m.m. 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Välfärdsfrågor hela fältet inklusive kollektivtrafik. 
Tidigare kommunalpolitiska uppdrag i Stockholms stad 
och om jag har något motto där så är det "gräv där Du 
står". Jag är en äkta gräsrot som gillar konkreta och 
jordnära sakfrågor. Och där jag kan använda min 
socialarbetarerfarenhet. 
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August Flensburg 

Födelseår  1984 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Lärare/Student 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Sitter i DS samt Stadsmiljö- och tekniska nämnden i 
Sundbyberg 

Uppdrag utanför partiet Sitter i styrelsen för min lokala hyresgästförening. 

Särskilt intresserad av:  Svårt att avgränsa sig här men social rättvisa, bättre 
bostadspolitik, höjda skatter ;) 
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Babak Ghorani 

Födelseår  1958 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Tolk och översättare. 

Partiförening:  Hässelby-Vällingby 

Uppdrag inom partiet idag DS ledamot. Första ersättare i Regionfullmäktige, 
ersättare i kulturnämnden, ledamot i Jury för pris mot 
främlingsfientlighet och rasism. Nämndeman både i 
Solna tingsrätt och förvaltningsrätten. 

Uppdrag utanför partiet Viceordförande i Nämndemannaföreningens styrelse i 
Solna tingsrätt. 

Särskilt intresserad av:  Mobilisering och organisering av folkrörelsen och 
nätverksarbete för att motstå eliminering av välfärd i 
samhället och människors välbefinnande och rättvisa. 

 

 
  



Vänsterpartiet Storstockholm  
Distriktsårskonferensen 2021 - Presentation av kandidater till distriktsstyrelsen och revisorer 
 

 
Vänsterpartiet 

info@vansterpartiet.se   
www.vansterpartiet.se 

Caroline Lantz 

Födelseår  1993 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  0-1 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Dagverksamhet fuga men har även egen 
hobbyverksamhet: kaninhotell 

Partiförening:  Järfälla  

Uppdrag inom partiet idag Nej 

Uppdrag utanför partiet Jobbar för funktionshindrade förbund som UMS OCH 
FUNKA 

Särskilt intresserad av:  Djur ska få högre rang i samhället. Miljön. Funkis frågor 
inom myndigheter: Lss och arbetsförmedlingen  
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Ion Storland 

Födelseår  1987 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  0-1 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Ingenjör och konsult inom bygg och anläggning 

Partiförening:  Solna 

Uppdrag inom partiet idag Ombud till Distriktsårskonferensen 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Strategisk planering och utveckling av samhällets 
resurser, ekonomi, sjukvård, infrastruktur, etik 
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Josefin Sjödahl 

Födelseår  1991 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Student 

Partiförening:  Vänsterpartiet Kista 

Uppdrag inom partiet idag Partiföreningsordförande 

Uppdrag utanför partiet Styrelseledamot Klimatfronten Stockholm 

Särskilt intresserad av:  Ekonomisk demokrati, antikapitalistisk klimatkamp, 
antirasism, kampen mot miljörasism och nykolonialism, 
HBTQI-frågor och feminism, radikal politisk aktivism och 
civil olydnad. 
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Maria Ljuslin 

Födelseår  1977 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Folkbildning ABF/Konflikthantering/Retorik 

Partiförening:  Älvsjö Fruängen 

Uppdrag inom partiet idag • Vice ordförande Hägersten Älvsjö SDN 

• Ledamot Sthlm Kommunfullmäktige  

• Ersättare Utbildningsnämnden  

• Ledamot Älvsjö Fruängen partiförening 

Uppdrag utanför partiet Vice ordförande i Handels fackklubb 22428 samt 
skyddsombud 

Särskilt intresserad av:  Utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor - fackliga 
frågor, miljöfrågor och frågor som rör hur stärka 
lokaldemokratin. 
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Marion Sundqvist 

Födelseår  1949 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Lärare, nu i pension 

Partiförening:  Birka Vasa 

Uppdrag inom partiet idag Jag sitter i Birka Vasas styrelse och i Östermalms 
stadsdelsnämnd 

Uppdrag utanför partiet Inte just nu. 

Särskilt intresserad av:  • Ekonomisk rättvisa.  

• Klimathotet. Krafttag bör tas!  

• Återförstatliga grundläggande 
service/verksamhet som post, apotek, järnväg, 
skola, sjukvård.  

• För mycket privatiseringar inom välfärden. 

• Rusta och bygg ut järnvägen! 

• Skövla inte Sveriges skogar!  
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Martin Hansson  

Födelseår  1982 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Drama/Teaterpedagog, arbetar i kulturskolan sedan 4 
år, innan dess jobbade jag i förskola och grundskola
  

Partiförening:  Farsta 

Uppdrag inom partiet idag Nej 

Uppdrag utanför partiet Arbetsplatsombud + Fackligt förtroendevald för 
Lärarförbundet 

Särskilt intresserad av:  Kultur, Kulturskola, Utbildningsfrågor, Demokrati, 
arbetsrätt 
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Niklas Andersson 

Födelseår  1987 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Statistiker 

Partiförening:  Märsta-Sigtuna,  

Uppdrag inom partiet idag "Kassör i partiföreningen Gruppledare i Sigtuna 
fullmäktige Ledamot i Kommunstyrelsen och Kultur- och 
fritidsnämnden" 

Uppdrag utanför partiet Kassör i fackföreningen på jobbet (ingår även i 
förhandlingsgruppen och arbetar även med 
arbetsmiljöfrågor) 

Kassör i den lokala hyresgästföreningen i 
bostadsområdet 

Revisor för Märsta Folkdansgille 

Revisor för GGG Gemenskap, Glädje, Guldkant för 
seniorer ideella förening 

Särskilt intresserad av:  Som gruppledare behöver man ha koll på det mesta. 
Men dom ämnena som jag gärna jobbar med är kultur, 
bostäder och miljö." 

 

 

  



Vänsterpartiet Storstockholm  
Distriktsårskonferensen 2021 - Presentation av kandidater till distriktsstyrelsen och revisorer 
 

 
Vänsterpartiet 

info@vansterpartiet.se   
www.vansterpartiet.se 

Somar Suliman  

Födelseår  1982 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: jur.kand. Nu studerar jag på heltid magisterprogram i 
Europa rättsliga studier, slutdatum i juni 2021, 
dessutom studerar jag en kurs på avancerad nivå 
(Business Intelligence - datadrivna organisationer ). 

Partiförening:  Upplands-Bro  

Uppdrag inom partiet idag Ja, styrelseledamot och ersättare utbildningsnämnd. 

Uppdrag utanför partiet Nej. 

Särskilt intresserad av:  Integration. 
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Tove Pehrsson 

Födelseår  1975 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Arbetar nu som politisk sekreterare och kontaktperson. 
I grunden är jag annars lärare i svenska och engelska på 
gymnasienivå. Har också arbetat som 
behandlingsassistent i många år. 

Partiförening:  Vänsterpartiet Solna 

Uppdrag inom partiet idag Jag sitter i Solna kommunfullmäktige, är ordinarie i 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och ersättare i 
Byggnadsnämnden. Sitter även med i Miljö- och 
demokratiberedningen samt förbundsfullmäktige för 
Norrvatten och Käppala. Inom distriktet sitter jag i 
distriktsstyrelsen, samt i distriktets miljö- och 
klimatutskott. Jag sitter också med i styrgruppen för 
det nationella klimat- och miljönätverket." 

Uppdrag utanför partiet Nej, det hinner jag inte. 

Särskilt intresserad av:  I många år var jag väldigt aktiv inom feministiskt och 
studiepolitiskt arbete och idag fokuserar jag mest på 
miljö- och klimatpolitik. Jag arbetar också mycket 
organisatoriskt och praktiskt och är intresserad av hur 
vi inom partiet bygger och bär fram vår berättelse och 
vision för framtiden. 
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Ulf Sellgren 

Födelseår  1953 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  5-10 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Docent KTH (undervisning & forskning), dvs fortfarande 
anställd och aktiv 

Partiförening:  Vallentuna 

Uppdrag inom partiet idag Styrelsemedlem och medieansvarig för partiföreningen 

Uppdrag utanför partiet Revisor Naturskyddsföreningen, Styrelsemedlem, kassör 
oh medieansvarig i Solidaritetsföreningen i Nordost, 
Utställningssekreterare och valberedare i Sundsvalls 
Kattklubb 

Särskilt intresserad av:  Jämlikhet och jämställdhet, Internationella samarbeten 
och solidaritet, hållbar utveckling, miljö och klimat, 
energipolitik, arbetsrätt 
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Veronica Kallander 

Födelseår  1972 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  10-20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Verksamhetschef LSS/Personlig assistans, politiska 
uppdrag 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Kommunfullmäktige 

Uppdrag utanför partiet DHR(Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) i 
Sundbyberg 

Särskilt intresserad av:  Jag jobbar för att varje politikområde ska ha ett 
funktionalitets(funktionsrätts)perspektiv 
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Vida Basti 

Födelseår  1986 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  1-5 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Apotekare, jobbar på ett läkemedelsföretag 

Partiförening:  Sundbyberg 

Uppdrag inom partiet idag Jag har nyligen avgått efter 1,5 år som vice gruppledare 
(suttit i KS, kultur och fritid, Norrenergi samt 
förskolenämnden) 

Uppdrag utanför partiet Nej 

Särskilt intresserad av:  Feminism och antirasism  
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Kandidater till revisorsplatserna  

Nedan följer presentationer av de som föreslås till ordinarie revisorer eller revisorsersättare. Det finns inga 
andra nominerade.  
 

Valberedningens förslag till ordinarie revisorer 

Barbro Ernemo 

Födelseår  1943 

Definierar mig som:  Kvinna 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionär, tidigare journalist 

Partiförening:  Kista 

Uppdrag inom partiet idag Revisor i Vänsterpartiet, revisor i 

Storstockholmsdistriktet, revisor för 

fullmäktigegruppen i Stadshuset, revisor för 

regiongruppen i Stockholmsregionen. 

Uppdrag utanför partiet Förtroendevald revisor i Stockholms stad. 

Särskilt intresserad av:  Förortsfrågor, bostäder, skola 
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Gunnar Ågren 

Födelseår  1940 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Pensionär 

Partiförening:  Vita Bergen 

Uppdrag inom partiet idag Kassör Vänsterpartiet Vita Bergen 

Uppdrag utanför partiet Arbetar i Gemensam Välfärd 

Särskilt intresserad av:  Sjukvårdspolitik, folkhälsa 
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Valberedningens förslag till revisorsersättare 

 

Bo Leinerdal 

Födelseår  1953 

Definierar mig som:  Man 

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Oppositionsråd halvtid 

Partiförening:  Järfälla 

Uppdrag inom partiet idag Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige o 

kommunstyrelse, 1/2 tid oppositionsråd, kassör i 

partiföreningen 

Uppdrag utanför partiet Revisor i Folkets Hus Kallhälll 

Särskilt intresserad av:  Ekonomi, välfärd o alla människor lika värde. 
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Åsa Brunius 

Födelseår  1979 

Definierar mig som:  Kvinna  

Antal år som aktiv medlem:  +20 år 

Sysselsättning/yrkesbakgrund: Sjuksköterska  

Partiförening:  Vallentuna  

Uppdrag inom partiet idag Frågan ej besvarad  

Uppdrag utanför partiet Frågan ej besvarad 

Särskilt intresserad av:  Frågan ej besvarad 
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