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LILLA EDET. Folkpartiet 
Liberalerna i Lödöse/
Lilla Edet har fått en ny 
ordförande efter avgå-
ende Ulf Wetterlund.

Vid årsmötet i förra 
veckan valdes Anders 
Högström till ny ledare.

Högström är sedan 
tidigare Folkpartiets 
representant i kom-
munstyrelsen.

Anders Högström är Troll-
hättebo i grunden, men har 
under de senaste 15 åren varit 
bosatt i Göteborg. Förra året 
gick dock flyttlasset norrut, till 
Nygård, och omgående valde 
Högström att gå med i Folk-
partiets lokala förening.

– Jag har varit med i Folk-

partiet sedan 1976, men jag har 
inte varit särskilt aktiv eftersom 
tiden inte har räckt till. Nu har 
jag emellertid fått ändrade ar-
betsförhållanden vilket gör att 
jag kan engagera mig mer på 
allvar, säger Högström.

Vad vill du ska prägla 
Folkpartiet Liberalerna i 
Lödöse/Lilla Edet?

– Jag hoppas att vi ska driva 
den typen av frågor som rör in-
dividens frihet samt valfrihet 
inom barnomsorgen, skolan 
och äldreomsorgen. Jag vill 
också att vi ska ta hand om 
de människor i samhället som 
verkligen behöver hjälp.

Vad är ditt första intryck 
av Lilla Edets kommun?

– Jag känner att det vilar 
ett tungt byråkratiskt, nästan 

krångligt, synsätt över det po-
litiska livet. Jag vill komma in 
med nya friska ögon och till-
föra energi. Sedan tror jag att 
Lilla Edet har ett skamfilat 
självförtroende, men faktum 
är att det finns mycket som 
invånarna kan vara stolta över. 
Jag tänker bland annat på vår 
fina natur, älven och att vi har 
Sveriges godaste vatten, säger 
Anders Högström.

I övrigt fick styrelsen för 
Folkpartiet Liberalerna i 
Lödöse/Lilla Edet följande 
utseende: Michelle Winkler 
(vice ordförande), Karin Hög-
ström, Mickaela Kristens-
son, P-O Karlsson, Britt-
Marie Palmcrantz och Ulrik 
Brodd.
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