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Skräll öppnade dörren till fullmäktige
Vilken skräll... Ett mandat i norra och ett i södra valkretsen tog moderaternas
ungdomslista. De andra två på moderaternas ungdomslista kom in via partiets
huvudlista.
ÄNGELHOLM. — Vi trodde att Robin som är förstanamn skulle komma in
och så blev det alla fyra. Ändå har vi inte gjort särskilt mycket för att promota
ungdomslistan, säger nyblivne fullmäktigeledamoten Max Lennartsson, 18 år
ung.
— Vi delade ut lite foldrar lördagen före valet och vi har varit ganska mycket i
valstugan på Stortorget, säger Robin Holmberg, också han 18 år.
De går båda sista året på Frams gymnasium i Ängelholm. Robin Holmberg
läser det samhällsvetenskapliga programmet och Max Lennartsson går på
tekniska programmet. Båda har planer på att läsa vidare och för båda
kommer beskedet om att de inte kan ersättas i fullmäktige som en obehaglig
överraskning.
— Det är ju lite knepigt. Jag har tänkt plugga vidare i Lund men som det
känns just nu så får jag väl bo kvar i Ängelholm och pendla, säger Robin
Holmberg.
— Men det pågår ju någon diskussion om att det skulle gå att göra undantag
för folk under 26 som pluggar på annat håll. Man kanske kan hoppas att det
händer något där? säger Max Lennartsson.
Några speciella frågor ni vill driva?
— Simhallen, men där är väl alla partier på samma linje. Skolfrågor så klart.
Skateboardåkarna är bekymrade för framtiden. Trygghetsfrågorna känner jag
själv mycket för, men där kan man inte göra så mycket kommunalt. Men man
kan försöka påverka, säger Robin Holmberg.
— Utelivet i stan pratar många om. Kanske kan vi politiker göra något som
underlättar för att det ska bli fler uteställen, säger Max Lennartsson.

Max Lennartsson och Robin
Holmberg är skolkamraterna på
Frams gymnasium som båda
tar plats i fullmäktige.
MATS ROSLUND

Max Lennartsson och Robin
Holmberg är 18-åringar som
tar plats i fullmäktige. Men om
någon av dem flyttar för att
plugga så får ingen ersätta
dem.
MATS ROSLUND
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