Kandidat till kommunen

Bitte Nohrin Jernberg
Ålder: 61
Yrke: författare/kulturarbetare
Familj: Min man och en vuxen son i Malmö.
Senaste bok jag läst: Robin Hobb ”The Tawny Man trilogi”
Senaste film jag sett: Game of Thrones
Intressen: läsa (fantasy och SF), skriva, politik, musik, film och TV-serier, teater, konst, föreningsarbete
mm.
Detta visste du inte om mig: Jag har skrivit 14 böcker som är utgivna på olika förlag och skriver också
musik ibland och är webmaster för fyra hemsidor. Har bland annat arbetat som karttekniker och ritare, med
reklam – originalare och traffic, som översättare och föreläsare ( i USA) och drivit tobaksaffär i Orsa. Jag är
hemvändare och tillbaka i släktgården i Kallmora.
Vad är dina förväntningar på arbetet i kommunfullmäktige? Att vi tillsammans ska infria våra visioner
om Orsa; att vi genom våra satsningar och arbete med skolan och äldrevården ska få fler företagare och
familjer att flytta till Orsa. Att vi kan få till ordentliga satsningar på infrastrukturen som våra vägar och
kommunikationer, tåg, busstrafik och bredband.
Varför ska väljarna lägga sin röst på dig i valet? Jag intresserar mig främst för all slags kultur, för
stadsbyggnadsfrågor och planeringen för vårt framtida Orsa.
Vilka frågor vill du driva? Arbetet med att höja kvalitén i våra skolor och i äldrevården står överst på
listan för oss alla i Orsa. Tillgången till snabbt bredband och bra mobiltäckning för alla orsabor är mycket
viktigt. Vi ska vara varsamma med vår vackra natur och låta vår rika kultur blomstra och utvecklas för alla
orsabor.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna i valet 2014? Vi Socialdemokrater sätter alla människors
lika värde högt. Vi vill ha ett rättvist samhälle och arbetar för att varje människa ska kunna leva och
utvecklas tryggt och bra i vår kommun, i vårt län och i hela vårt land.

