
Politiskt högvilt på besök i 

Årjäng 
Jonas Sjöstedt talar till en intresserad publik på Kyrkerud. 

Jonas Sjöstedt, Karin Lundqvist, Ander Erlandsson, Björn Åke Blixt, Håkan Svenneling, 

Eia Liljegren-Palmaer och t.f. kommunchefen Britt-Marie Öjstrand. 

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt har gjort 

ett besök hos sina partikamrater i Årjäng. I sällskap 

hade Sjöstedt den värmländske riksdagsledamoten 

Håkan Svenneling och partiets ombudsman 

i Värmland Elisabeth Björk. 
Sjöstedts resa i Årjäng 

började i Sillerud där partiledaren 

besökte den driftigen 

lanthandlaren Rickar Ohlin. 

Vänsterledaren utlovade en 

satsning på Sveriges lanthandlare 

i den kommande 

budgeten. Rickard Ohlin 

välkomnade beskedet men 

efterlyste även lättnader i 

energiskatten som han såg 

som en belastning för energiintensiva 

butiker. 

Från Sillerud gick Sjöstedt 

med sällskap vidare till 

Kyrkeruds folkhögskola där 

han talade för en skara studerande 

och lärare. När det 

gäller skolan anser Vänsterpartiet 

att grund -och gymnasieskolan 

skall drivas av 

staten och vill ha förbud mot 

friskolor drivna av riskkapitalbolag 

men partiet kan 

accepteran skolor i kooperativa 

former. Jonas Sjöstedt 

fick också svara på frågor 

om EU, Psykisk sjukvård 

och RUT-avdrag. 

Efter besöket på Kyrkerud 

reste sällskapet vidare till 

vindkraftparken i Holmerud. 

Här fick deltagarna information 

om vindkraftparken av 

Britt-Marie Öjstrand, tillförordnad 

kommunchef i 

Årjängs kommun. Hon 

berättade om byggandet av 

vindkraftparken och kunde 

informera åhörarna om att 

hela bygget har kostat 800 

miljoner SEK och att 70 % 

av detta är själva vindkraftverken 

medan de resterande 

30 % är infrastruktur. Värt 

att nämna är att vägen till 

området har samma bärighet 

som en europaväg, beroende 



på de enorma tyngder som 

skulle fraktas upp till byggplatsen. 

Vänsterpartiledaren Jonas 

Sjöstedts besök i Årjäng 

avslutades med ett offentligt 

möte på hotellet i Årjäng. 

Eia Liljegren-Palmaer 

som är Vänsterpartiets ordförande 

i Årjängs kommun 

hoppas att Sjöstedts besök 

ska ge den lokala organisationen 

en vitamininjektion 

och inspirera till ett ökat 

engagemang i den lokala 

politiken. 
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