VALKRETS 6.

Ann-Charlotte Carlson, 69 år, Tidaholm
Medlem i DHR-avdelningen i Tidaholm och lokal medlem i DHR Falköping.
Har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Vice ordförande samt sekreterare i DHR
Tidaholm. I Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor är jag ordinarie ledamot.
Min hjärtefråga inom DHR är: LSS, arbete åt alla samt att medlemmar i DHR lokalt
ska känna stor gemenskap och trivsel.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Har varit medlem i DHR hela mitt vuxna liv. På
den tiden var det bara naturligt att gå från föräldraföreningen för rörelsehindrade
barn till DHR. I mitt yrkesliv arbetat som utredare på Försäkringskassan. Arbetat
med att utreda rätten till sjukersättning, handikappersättning, vårdbidrag och LSS.

Jan-Erik Herranen, 51 år, Trollhättan
Medlem i DHR-avdelningen i Trollhättan.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Vice ordförande i Trollhättans avd. och
ordförande i DHR Region Västra Götaland.
Min hjärtefråga inom DHR är: Mänskliga rättigheter och fri rörlighet i samhället.
Samt att laddning för elbilar ska vara tillgängliga även för oss med
rörelsenedsättning.

Marita Johansson 70 år, Falköping
Medlem i DHR-avdelningen i Falköping.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Vice ordf. i Falköping, styrelseledamot i
region Västra Götaland.
Min hjärtefråga inom DHR är: tillgänglighet, jämlikhet
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Medlem i DHR sen 1983. Jag är en av dem, som
anser, att även om man inte har ett synligt funktionshinder, så kan man vara med och
jobba för de rätta sakerna.

Tommy Lagher, 66 år, Vänersborg
Medlem i DHR-avdelningen i Vänersborg.
Jag är anhörig till person med funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Kassör DHR Vänersborg.
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet och allas rätt att delta i samhället på
lika villkor.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Ledamot i DHR Region Västra Götaland och är
kassör i DHR Vänersborg, Sitter med i rådet för funktionshinderfrågor i Vänersborgs
kommun. I Vänersborgsavdelningen utmanar vi våra medlemmar att töja på
gränserna och våga delta på resor med mera och närmast har jag planerat en resa till
en fjällanläggning i Norge, vi är 14 personer med växlade funktionsnedsättningar
som vill utmana samhällets normer och visa att vi är en del av samhället. Jag är noga
med att man måste veta vem som äger frågan och inte jobbar efter rykten och är noga
med sakuppgifter. Jag är en handlingsmänniska och vill jobba praktisk och få saker
utförda.

Ing-Marie Lagher Kågerstig, 61 år, Vänersborg
Medlem i DHR-avdelningen i Vänersborg.
Jag har nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Har varit Ordförande i många år i
Vänersborgsavdelningen, numera ledamot. (Ordförande, Vice Ordförande i DHR
Region Västra Götaland). Arbetsgrupper EU, Talespersoner. Sitter med i Västra
Götalandsregionens MR-råd, Mänskliga Rättighetsråd och har även andra uppdrag i
Västra Götalandsregionen inom tillgänglighet.
Min hjärtefråga inom DHR är: ALLA är LIKA OLIKA. Vi måste börja att se oss själva
som medborgare i samhället och tala om det för personen på gatan, dom har
nämligen inte en susning om hur vi lever. Tillgänglighet för alla.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Sitter med i rådet för funktionshinderfrågor i
Vänersborgs kommun. I Vänersborgsavdelningen utmanar vi våra medlemmar att
töja på gränserna och våga delta på resor med mera och närmast har jag planerat en
resa till en fjällanläggning i Norge, vi är 14 personer med växlade
funktionsnedsättningar som vill utmana samhällets normer och visa att vi är en del

av samhället. Jag är noga med att man måste veta vem som äger frågan och inte
jobbar efter rykten och är noga med sakuppgifter. ORD är INTE handling.

