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PRESSMEDDELANDE
Centerpartiets vice partiledare besöker Nordmaling
Måndag den 15 februari besöker Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson Nordmalings
kommun.
Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson kommer till Nordmalings kommun måndag den 15/2. Han
kommer tillsammans med Madelaine Jakobsson (kommunstyrelsens ordförande), Helen Sundström Hetta
(kommunchef) och Conny Nordendahl (kommunens näringslivsutvecklare) besöka Olofsfors AB för en
rundvandring. Under rundvandringen informerar företaget om sin verksamhet och de satsningar man arbetar
med.
Efter besöket hos Olofsfors AB kommer Anders W Jonsson ägna resten av eftermiddagen och kvällen åt
aktiviteter med Centerpartiet i Nordmalings kommun.
-

Det är jätteroligt att Anders kommer på besök, för mindre än ett år sedan var Annie Lööf i kommunen
på besök och nu kommer Anders. Det är jättekul att det finns ett så stort intresse från Centerpartiet på
riksnivå att besöka oss i Nordmaling! Det känns också jättebra att få visa upp två av kommunens mest
anrika företag för honom då han kommer hit och det ska bli jättespännande att få höra mer om Olofsfors
AB:s expansion! – Madelaine Jakobsson, (c), kommunstyrelsens ordförande.

-

Jag ser fram emot att besöka Nordmaling på måndag, att göra besök ute i landet ger alltid ny energi.
Centerpartiets framgångar i kommunen är oerhört inspirerande och det är inte varje dag man som vice
partiledare får besöka en kommun där Centerpartiet är största parti. Nordmaling är en väldigt spännande
kommun, med både landsbygd och närhet till Umeå och Örnsköldsvik och det ska bli spännande att få
ta del av de utmaningar och möjligheter som kommunen, deras företag och inte minst de lokala
centerpartisterna ser framför sig, säger Anders W Jonsson, vice partiledare för Centerpartiet.

Hålltider:
•
•
•
•

14.43 Anders W Jonsson kommer med tåg till resecentrum i Nordmaling och blir hämtad av Madelaine
Jakobsson.
15.00 Besöket hos Olofsfors AB startar.
16.45 besöker Anders W Jonsson tillsammans med Madelaine Jakobsson och ett flertal andra lokala
centerpartister Levar Hotell för information kring företaget samt middag.
19.00 Anders besök i kommunen avslutas med årsmöte med Centerpartiet i Nordmaling i Pingstkyrkan i
Nordmaling.
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