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Liv Gam 
 
Jeg hedder Liv Gam 
Er 48 år og mor til 2 piger på hhv. 23 og snart 18 år. 
 
Jeg er født i Kastrup hvor jeg boede, til jeg var 18 år. Derfra gik turen til Vestamager i 20 år, 
indlagt en 4-årig smuttur til Sundby, og nu er jeg kommet rigtigt hjem igen, da jeg for 5 år 
siden flyttede tilbage til Kastrup. 
 
Oprindeligt er jeg uddannet salgsassistent i Daells Varehus, og har bl.a. en Merkonom i 
administration og ledelse. Arbejdede en årrække hos CPH i Københavns Lufthavn. 
Blev 1. januar 2000 medejer at et Autoværksted i Dragør, som vi drev i 21,5 år. 
Så de sidste godt 21 år har mine hovedopgaver været regnskab, markedsføring, HR og 
personale jura. Vi solgte værkstedet her i sommeren 21. 
 
Jeg blev for alvor politisk aktiv som soldat i baglandet i 2005, hvor jeg efter et langt og 
slemt sygdomsforløb virkelig oplevede at skulle kæmpe mere med og mod systemet end 
den egentlige sygdom. Det var et virkelig hårdt forløb, der fik mig til at indse, at når jeg med 
mine ressourcer og netværk kunne blive så kørt over af systemet og virkelig blive sparket 
til, da jeg lå ned, så måtte det være endnu voldsommere for dem, der ikke kan kæmpe selv. 
Dem ønskede jeg at forsøge at gøre en forskel for, og trådte dermed ind i den politiske 
verden.  
 
Efter i mange år at have udfyldt forskellige funktioner i baglandet, blev jeg opstillet til 
kommunalvalget i 2013 og blev 1. suppleant. Da en af partifællerne flyttede, blev jeg indsat i 
kommunalbestyrelsen 1. januar 2017, genopstillede til kommunalvalget samme år og blev 
valgt ind for perioden 2018-2021. Efter noget udskiftning i byrådsgruppen i 2018, og 
dermed nogle nye krav til værdier, tilgang, arbejdsmetoder og samarbejdsstruktur, der 
desværre lå utrolig langt fra mine personlige værdier, så endte jeg som løsgænger.  
 
Har altid ment at Tårnby manglede et alternativ til de nationale partier, et alternativ der 
udelukkende arbejder for Tårnbys bedste – En lokal Liste. Lagde også lidt tid i at hjælpe den 
spirende Lokalliste der meldte sig på banen i 2013. Den blev dog desværre lukket ned inden 
valget, og blev derfor aldrig rigtig prøvet af.  
 
Da jeg blev løsgænger, tænkte jeg først, at det var det for min politiske karriere, men kunne 
hurtigt mærke, at jeg har meget mere, der brænder indeni, så tankerne om at opbygge en 
lokalliste begyndte for alvor at spire i slutningen af 2018. Flere kom med, fundamentet blev 
skabt, og nu er vi her. 
 
Jeg har været en del af bestyrelsen i LEV Dragør/Tårnby i de sidste 8 år, tror jeg det er 
efterhånden, og jeg er frivillig i Dansk Røde Kors som aktivitetsleder i Netværkshuset 
Kastruplund, hvor jeg bl.a. har stået for ugens Walk’nTalk hver tirsdag siden opstarten i 
2014, og så lever jeg med kronisk sygdom. 
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