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Engagerad för att engagera andraera andra
Felicia Eidenby är ordförande i Löftet och har suttit i Ungdomsrådet i tre år. 

Hon tycker det är viktigt att ungdomar vågar och vill engagera sig mer.
– Vi måste få bort bilden av att vi ungdomar bara 

sitter framför datorn och förstör!

Varför väljer du att enga-
gera dig så mycket med 
ungdomar?
– Jag tycker främst att 
det är jätteroligt. Jag är ju 
själv ungdom så jag för-
står mycket hur ungdomar 
tänker och så vidare. Dess-
utom så vill jag vara med 
och påverka beslut som rör 
ungdomar, det tycker jag är 
viktigt.

Tycker du att det är lätt 
att påverka och engagera 
sig i Ale kommun?
– Ja det tycker jag, vi har 
väldigt stora möjligheter 
och dessutom engagerade 
politiker och vuxna som 
faktiskt vill lyssna på oss. 
Dock tycker jag att vi måste 
utnyttja detta mer och enga-
gera oss mer i ungdomsråd 

och liknande.

Hur tror du att politi-
ker ser på unga i dagens 
samhälle?
– Jag känner att vuxna fort-
farande har fel bild av ung-
domar, alltså att vi bara 
sitter framför datorn och 
inte har något vettigt för 
oss. Men vi är smarta, vi har 
faktiskt väldigt mycket att 
säga till om.

Hur ska man få fler ung-
domar att engagera sig?
– Visa sig! Visa ungdomar 
att det inte är farligt eller 
tråkigt, det är egentligen jät-
tekul att kunna påverka.

Vad gör du förutom att 
engagera dig?
– Jag går i skolan, andra 

året på barn– och fritid 
inne i Kungälv. Jag jobbar 
även med människor som 
har olika funktions hinder. 
Detta är en stor del utav 
mitt liv, jag tänker även fort-
sätta med det och jobba med 
likande i framtiden.

Planer i sommar?
– Chilla med kompisar, 
jag hoppas även att jag tar 
körkortet innan så att det 
kanske blir någon roadtrip.

Har du någon förebild?
– Ja mina fritidsledare, 
Andreas Holmgren och 
Mats Berggren, det är de 
som har fått in mig i allt 
detta och fått mig att vilja 
bli engagerad.
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Namn: Felicia Eidenby
Ålder: 18 år
Bor: Bohus
Familj: Mamma Maria, Pappa 
Johan, tre katter, en hund
Gör: Går andra året på barn– 
och fritidsprogrammet i 
Kungälv
Intressen: Musik, spela 
gitarr och att göra det jag 
gör, att vara engagerad
Gör i sommar? Försöka ta 
så mycket ledigt det går och 
njuta
Stjärntecken: Oxe
Lyssnar på: Allt möjligt, men 
helst Håkan Hellström
Godis/glass? Glass
Solsemester/skidsemes-
ter? Solsemester
Landet/storstan? Landet

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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