Pressmeddelande - Nya namn toppar Liberalerna Örnsköldsviks lista
Magnus Melin har idag valts till toppnamn på Liberalernas lista till fullmäktige i
Örnsköldsviks. Han är idag partiets gruppledare samt ersättare i kommunfullmäktige och
har företroendeuppdrag i t.ex. Rodrets styrelse och kollektivtrafikmyndigheten.
- Jag känner mig hedrad och stolt över att ha medlemmarnas förtroende att toppa listan. Jag har
alltid varit intresserad av vårt samhälle och hur det fungerar, säger Magnus Melin.
Listan fastställdes vid lördagens årsmöte (2018-02-17). Magnus Melin konstaterar att det är en
mycket intressant topp med en bred samlad kompetens inom många områden.
- Vi siktar högt på att ta minst ytterligare fyra mandat i fullmäktige. Med den här laguppställningen
ger vi Örnsköldsvik tillgång till en kreativ tankesmedja utan motsvarighet .
Erica Markusson ges plats två på listan. Hon toppar även Liberalernas riksdagslista i
Västernorrland.
- Mitt mål är självklart att skapa Norrländsk representation i den liberala riksdagsgruppen. Skulle
jag på valdagen stå med förtroende i samtliga folkvalda församlingar kommer jag prioritera
riksdagen, säger Erica Markusson och tillägger att hon tycker att Liberalerna har en genomtänkt
politik som passar både näringsliv och privatpersoner. Erica Markusson har idag Liberalernas
mandat i kommunsstyrelsen.
- Under nuvarande mandatperiod har vi lagt många bra förslag som kunnat lyfta Örnsköldsvik ännu
mer om de blivit beslutade. Självklart hade det varit roligt att få försvara de förslagen i
fullmäktigesalen!
Övriga kandidater i topp på listan är: Kurt Enberg, idag ledamot i kommunfullmäktige. Bror
Wallström med lång erfarenhet av politiska uppdrag och Irene Wallström. idag ersättare i
Bildningsnämnden.
- Det är dags för Örnsköldsvik att få ett nytt styre, och där ska Liberalerna vara tongivande, avslutar
Magnus Melin.
Topp tio för Liberalerna Örnsköldsvik är:
1. Magnus Melin, 38 år, Själevad
2. Erica Markusson, 39 år, Arnäsvall
3. Kurt Enberg, 64 år, Bonässund
4. Bror Wallström, 70 år, Arnäsvall
5. Irene Wallström, 60 år, Arnäsvall
6. Andre Strödin, 33 år, Domsjö
7. Lena Jonsson, 65 år, Själevad
8. Göran Lundkvist, 63 år, Örnsköldsvik
9. Nathalie Ålstig, 31 år, Domsjö
10. Göran Norlén, 66 år, Örnsköldsvi
För kompletterande frågor kan ni ringa eller maila:
Ordf: Erica Markusson: 0703-730 334, erica.markusson@liberalerna.se
Gruppledare: Magnus Melin: 0702-74 90 55, magnus.melin@liberalerna.se

