PRESSINFORMATION

Niklas Rhodin (S) toppar listan till kommunfullmäktige i
Krokom och Sture Hernerud (S) gör comeback i politiken
Socialdemokraterna har fastställt listan till kommunfullmäktige i Krokom. Välbekanta namn och nykomlingar, så kan man sammanfatta listan över S-kandidater
till Krokoms kommunfullmäktige.
Medlemmar från hela kommunen samlades på Aspåsgården 21/3 för årsmöte för
att fastställa listan över kandidater till kommunfullmäktige. 42 namn med god
åldersfördelning, representation från de olika delarna av kommunen och en god
könsfördelning klubbades igenom.
Toppar listan gör 24-årige Niklas Rhodin (S) från Krokom. Rhodin har varit oppositionsråd i snart 2 år och är nu Socialdemokraternas kommunalrådskandidat
inför höstens kommunval:
- Jag tackar för förtroendet. I höst har vi viktiga val att vinna, inte minst här i Krokoms kommun. Det är dags för en nystart i Krokom och den nystarten står vi socialdemokrater för, vi går till val med ett offensivt program för kommunen, med fler
bostäder, bättre skolor och för en trygg vård och omsorg. Nu ska vi göra ett bra
val i september, sa Niklas Rhodin i sitt tacktal.
På plats två återfinns Maria Jacobsson (S), 56, från Offerdal, idag bland annat ledamot i kommunstyrelsen och kandidat till riksdagen.
Den som kanske överraskade mest var kandidaten på plats nummer 3. Tidigare
kommunalrådet Sture Hernerud (S), 66, från Värmon gör comeback i politiken.
Hernerud var kommunalråd från 1985 till 1996 och gör nu alltså comeback i
politiken.
Ordförande Maidie Wiklund (S) konstaterar:
- Vi har ett starkt gäng med både välkända namn och nykomlingar som är laddade inför valet och som kommer ge järnet för en hållbar utveckling i hela Krokoms
kommun.

Topp tio till Krokoms kommunfullmäktige:
1. Niklas Rhodin, 24, Krokom 			
2. Maria Jacobsson, 56, Änge			
3. Sture Hernerud, 66, Värmon 			
4. Annika Hansson, 43, Östbacken/Alsen
5. Mikael Karlsson, 51, Kännåsen/Ås 		

6. Erika Öhlin, 35, Aspås
7. Leif Jonsson, 61, Aspås
8. Jenny Palin, 40, Rödön
9. Yohannes Zenawi, 25, Nälden
10. Yvonne Rosvall, 61, Föllinge

För mer information:
Maidie Wiklund, ordförande: 076-8111871
Niklas Rhodin, oppositionsråd: 076-1484701

