
Fem ersättare, 1 år: 

 

Nurcan Aldemir, Kronoparkens S-förening 

Jag är gift och har tre barn. Jobbar i butik och kom till Sverige i 20-årsåldern.  

Jag brinner för politik men främst om skol- och integrationsfrågor. Jag tror att mina 

personliga erfarenheter kan bidra till nytänkande gällande integrationsproblematiken. 

 

Erik Georgii, Norrstrands S-förening 

Född 1958, avtalspension sedan september 2018. Medlem i Norrstrands S-förening. Facklig 

bakgrund, fd ombudsman, avtalssekreterare och vice förbundsordförande Grafikerna 1988-

2009. Fd vice/andre vice förbundsordförande GS 2009--2016. Fd styrelseordförande GS 

Arbetslöshetskassa 2009--2016 samt styrelseuppdrag i AFA försäkring, Dagens Arbete, LO-

TCO Rättsskydd, Sölje Camping m fl. 
 

Lena Nilsson, Molkoms S-förening 

Jag är 57 år bor i Molkom med sambo, son och hund. Arbetar på Nords International AB. Mitt 

politiska intresse kom med mitt fackliga engagemang sedan 30 år. 

Det jag brinner för är bl.a. Hållbart arbete – att vi ska hålla både till kropp och själ ett helt 

yrkesliv och där kompetensutveckling/kompetensförsörjning råder. Detta utifrån ett jämställt 

och jämlikt perspektiv. 
 

Christoffer Sonesson, Våxnäs S-förening  

Christoffer, 32 år, utbildad personalvetare, tycker om att resa. 

Jag arbetar i dagsläget med våra riksdagsledamöter från Värmland och kan därmed genom det 

arbetet tillföra ett annat perspektiv i styrelsearbetet. Har under 2018 varit ersättare i styrelsen, 

ett uppdrag jag gärna fortsätter med under 2019. Mina intressefrågor ligger inom skolans 

område och sitter för denna mandatperiod som ersättare i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. 

 

Susanne Kielba, Kultur S-föreningen 

Jag är 52 år och bor på Lamberget i Karlstad. Sitter i Regionfullmäktige samt i Kultur och 

bildningsnämnden i Region Värmland. 

Jag vill verka för att föra Karlstads arbetarekommun närmare övriga arbetarkommuner i 

Värmland. Självklart ska styrelsen arbeta för Karlstad men jag tror att det är viktigt att se 

Karlstad som loket som drar hela Värmland framåt och utan resten av Värmland har vi inget 

tåg att köra. Att vara störst innebär ett ansvar och inte bara ett privilegium.  

 

Jag tror att en av styrelsens viktiga frågor kommer att vara hur vi kan attrahera nya 

medlemmar och hur vi kan bli ett hållbart alternativ för medborgarna när det är dags att rösta. 

En annan fråga som jag har en bred erfarenhet ifrån och som jag anser vara oerhört viktig, är 

kulturen. Jag anser att alla ska ha tillgång till kultur oavsett klass. Med tillgång menar jag inte 

bara som konsument utan som utförare. Kulturen måste börja ses både som den själavårdare 

den faktiskt är och som den läkande förmåga den faktiskt har. Vi måste också lyfta blicken 

och omfamna de nya kulturformerna och se deras värde för människan, inte minst för våra 

barn och unga. 

 


