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KARLSTAD

Suerigedemokraternas
lista inför kommunvalet
i Karlstad har ändrats.
Plötsligt saknas tre namn
som tidigare fanns med.
De berörda kandidaterna
har inte fått ueta varför
de petats - eller att de
blivit det. De menar att
de misstänker att de
blivit för obekväma.

Sverigedemokraternas lista
inför kommunvalet i Karl-
stad i september innehöIl23
namn tills för några dagar
sedan. Då ändrades listan -
vilket är tullt möjligt då lis-
tan inte är låst och kan för-
ändras fram till valet - och
tre namn försvann. Två av
de personer som nu saknas
på listan har tidigare ingått
i styrelsen för Sverigede-
mokraterna Karlstad. Efter
att ha röstats bort från sty-
relsen tidigare i år återfanns

sedermera Yrsa Häggström
pä222e plats på listan. Nu, i
den nya listan som registre-
rats hos Valmyndigheten, är
hennes namnborta,

- Jag vet inte varför. Ingen
har hört av sig och berättat
för mig att de tänkte ta bort
min kandidatur heller. Men
jag är väl för obekväm. Jag
har tagit strid för personer
som de velat få bort och det
straffar sig, säger Yrsa Hägg-
ström, som säger sig ha rös-
tat på partiet sedan 1996.

- Nu vet jag inte om jagvill
vara medlemlängre i partiet.

Bleu upprörd
Ulf Månsson ingick också i
styrelsen tidigare, och pla-
cerades först på plats 17 på
listan till kommunfullmäk-
tige. Han berättar att han
blev mycket upprörd dåhan
lovats att placeras betydligt
högre upp, och därmed ha

en realistisk möjlighet att
bli invald.

- Och nu är jag borttagen
helt alltså? skönt, då slipper
jag kontakta dem och säga
att jag inte vill vara med. Det
var på ett styrelsemöte som
jag fick veta att jag placerats
på 17:e plats och då blev jag
förbannad. Jag är väldigt be-
sviken på hur de har betett
sig mot olika människor, sä-
ger han.

Ulf Månsson riktar stark
kritik mot ledningen i Sve-
rigedemokraterna i Karl-
stad. Bland annat handlar
kritiken om att personer
utesluts från partiarbete
och att ledningen utövar på-
tryd<ningar för att utesluta
vissa medlemmar från för-
troendeposter.

Hänvisar vidare
Runar Filper, distrikts-
ordförande för Sverigede-

mokraterna i Värmland,
hänvisar till styrelsen för
Karlstads partiavdelning.

- Jag har inte med deras
Iista att göra, det är ingen
fråga för distriktet, säger
han.

Ordföranden för Sveri-
gedemokraterna Karlstad,
Patrik Johansson, hänvisar
alla frågor om listan till vice
ordförande Ljubica Jason
Modin. Hon påpekar att
styrelsen fått mandat att
sammanställa listan med
kandidater inför valet vid
ett årsmöte.

- I övrigt kommenterar jag
inte kandidaterna överhu-
vudtaget. Har du fler frågor
hälvisar jag till Runar Filper,
säger hon.
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