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Ordførerkandidat i Ullensvang trekker seg etter varsel
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Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Ullensvang i Hardanger trekker seg med
umiddelbar virkning.
Finn Hagen trekker seg som toppkandidat ved kommunevalget og som leder i Ullensvang
Frp, opplyser han selv i en pressemelding sendt ut fra Frps hovedkontor, melder NRK.
annonse

Fristen for å endre valglistene har imidlertid gått ut for lenge siden. Hagen står derfor fortsatt
på topp ved kommunevalget. I pressemeldingen oppfordrer han selv velgerne til å stemme
på andre representanter.
Organisatorisk nestleder Sigbjørn Framnes i Vestland Frp bekrefter at partiet har fått inn et
varsel om toppkandidaten.
Hagen er tidligere dømt fem ganger for økonomisk kriminalitet, sist i 2017 da han ble dømt
for grovt underslag.

Fylkesleder Gustav Bahus i Vestland Frp sier at partiet ikke var kjent med dommene før
Hagen ble innstilt som toppkandidat.
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Navn

Tacopulver • for 2 timer siden

Noen må åpenbart fortsatt ha tillit til denne karen ettersom han topper listen? Vel og bra
med en ny sjanse, men det føyer seg elegant inn i rekken over politikere som lever etter
den gyldne regelen «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør»
8 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Tacopulver • for en time siden

"Lov og orden partiet,for strengere straffer"......LOL.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Alv Hjørson • for en time siden

Litt av et tillitsmannsapparat FrP har stablet på benene gjennom årene.
Når skal galskapen ta slutt?
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Frivillig > Alv Hjørson • for 38 minutter siden

Jeg trur det er noe rusk i alle leirer, som eksempel:
https://www.aftenposten.no/...
https://www.bt.no/nyheter/l...
Og du behøver ikke komme med linker om personer for høyresiden, for jeg er
fullstendig klar over at det er rusk der også. Og jeg fornekter det ikke.
△ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen • for 2 timer siden

På tide med en opprydning, og det gjelder alle partier. Virker som en gjeng kriminelle hele
bunten.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
etnisknorsk > Kjell Pettersen • for en time siden

Politikk er et annet navn på organisert kriminalitet.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Disputor > etnisknorsk • for 39 minutter siden

La meg gjette. Du stemmer ikke ved valg.
△ ▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia • for 18 minutter siden

Man må da kunne sjekke dette? Hvertfall toppkandidatene?
△ ▽ • Svar • Del ›
TTA • for en time siden

Burde vert krav om plettfri vandel for å stille til valg. Kan man ikke finne de med plettfir
vandel i partiet, har det kansje ikke livets rett.
△ ▽ • Svar • Del ›
Aksel Ødegaard > TTA • for 33 minutter siden

Plettfri vandel bør ikke være noe krav. Da sitter vi igjen med de skinnhellige. Men
det går jo ei grense for hva som kan og bør aksepteres.
△ ▽ • Svar • Del ›
Disputor • for 39 minutter siden

Livets harde skole og lemfeldig omgang med loven. Ser ut til å være gjennomgangstonen
for FrPere.
Stem Høyre ved kommunevalget.
△ ▽ • Svar • Del ›
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Jan Bøhler: – Blir noen egentlig tatt for å
sette fyr på biler i Oslo?

EU: Brexitregningen må betales – avtale
eller ei

121 kommentarer • for 7 timer siden

28 kommentarer • for 4 timer siden

Sverre Høegh Krohn —

Feliciano —

AvatarHyggelig at Bøhler tar opp dette. Det bekymrer
mange. Litt paradoksalt at en fra det partiet som i
størst grad har lagt til rette for bilbranner nå etterlyser
en løsning på det, men sånn har vi vent oss til at det
er i vår nye, absurde hverdag.

AvatarJaha... hva har EU tenkt å gjøre hvis de
nekter? Sanksjoner, eller vil de angripe dem?
Uansett, EU er en papirtiger.

Tyske partier frykter framgang for AfD

Fire menn siktet for voldtekt av kvinne i
Levanger

38 kommentarer • for 9 timer siden

61 kommentarer • for 8 timer siden

gunhild gunheim —

Avatar"Fremmedfrykt", kaller NTB det, selvsagt. Det
er islamovenstres etikett, akkurat som "hat og hets".
Grunnen til denne motstanden mot
fremmedkulturelle, især muslimer, blir feiet under
teppet. Kriminaliteten de står for, bl.a voldtektene og
drapene, skal holdes hemmelige. For ikke å snakke
om de astronomiske kostnadene som skattebetalerne
må punge ut med.
Det skal se ut som at folk ikke har noen grunn til ikke
å ville dele landet sitt med millioner av
fremmedkulturelle.
Lykke til, AfD!
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AvatarOg siden de ikke opplyser om etnisitet så har
de igrunnen opplyst om det.

Disqus' Privacy Policy

Journalister
Maria Zähler
maria@resett.no

Kontakt Resett
Kontakt: post@resett.no
Meningsinnlegg: debatt@resett.no

Einar Hammer
einar@resett.no

Annonser hos oss: annonser@resett.no

Redaksjonssjef
Lars Akerhaug
lars@resett.no

Anass Derraz
anass@resett.no

Kommentator

Erling Marthinsen
erling@resett.no

Shurika Hansen
shurika@resett.no

Rebecca Mistereggen
rebecca@resett.no

John M. Johansen
john@resett.no

Jørgen Granberg
jorgen@resett.no

Kornelius Garmann
garmann@resett.no

Utenriksjournalist
Henrik S. Werenskiold
henrik@resett.no

Resett følger Vær varsom-plakaten,
Redaktørplakaten og Resett-plakaten.
Les om hvordan vi tar vare på ditt personvern

tips@resett.no
Støtt oss!
Annonsér hos oss

