
Politiker hyllas ofta av 
de sina, få vinner res-
pekt på båda sidor om 

blockgränsen. Jag vill mena 
att vänsterpartiets Kenneth
Anderssons ställning i kom-
munen var unik. Inte bara för 
att han tillhörde de som hade 
varit med längst, utan främst 
för att han hade förmågan att 
lyssna på alla. Han höll inte 
alltid med, men han försök-
te alltid förstå varför åsikter-
na gick isär och han tillhörde 
de få som hade respekt med 
sig överallt.

För mig blev relationen till 
Kenneth Andersson mycket 
speciell. Jag var ung och oer-
faren för tolv år sedan, då 
jag gjorde mitt första tappra 
försök att formulera mig i lo-
kaltidningen. Särskilt svårt 
blev det när frågor av politisk 
karaktär dök upp. Jag kunde 
knappt stava till kommunfull-
mäktige. Kenneth var med i 
vänsterpartiets satsning på en 
politikerskola för unga för-
troendevalda. Han bad mig 
att närvara vid ett möte i Nols 
Folkets hus. Jag tror året är 
1997 och även om Kenneth sa 
att han ville ha dit mig för att 
få lite publicitet runt utbild-
ningen så tror jag nog att han 
också avsåg att lära den unge 
redaktören lite… Det var bara 
en finare och mer ödmjuk 
form av inbjudan. Sen den 
kvällen har vi talat mycket po-
litik, alltid med högt till taket. 

Kenneth har sedan lång tid 
tillbaka lämnat senaste exem-
plaret av vänsterpartiets infor-
mationsblad Visionären på mitt 
skrivbord. ”Här kommer kon-
kurrenten, men den är tyvärr 
bara två sidor än så länge...” sa 

Kenneth och gick.
För mig var Kenneth en 

sann demokrat. Han gilla-
de verkligen debatten och 
var också beredd att ta den i 
alla väder. När andra gapade 
”kommunist” för att om möj-
ligt få honom ur balans sva-
rade Kenneth ofta; ”Till 
saken…”.

I den kommunpolitiska de-
batten ogillade han när med-
borgare kallades kunder. Det 
var inte hans bild av ett demo-
kratiskt och solidariskt sam-
hälle.

Kenneth var en bärare av 
kulturfrågorna i allmänhet 
och biblioteken i synnerhet. 
Mitt sista möte med honom 
handlade om Utbildnings- 
och kulturnämndens förslag 
att samlokalisera biblioteket 
i Surte med Glasbruksmuse-
et. Kenneth ville ha biblio-
teket i centrum och menade 
att läget vid den komman-
de pendeltågstationen omöj-
ligt kunde bli bättre. Han 
upplevde att kulturfrågor-
na sällan fick någon priori-
tet och oroade sig mycket för 
hur nämndens eventuella be-
sparingar kommer att slå mot 
museer och bibliotek.

Hans stora engagemang
för biblioteken i Ale bottna-
de i barndomen. Kenneth var 
född i ett arbetarhem och fick 
aldrig chansen att skaffa sig 
någon akademisk utbildning. 
Böcker på biblioteket kunde 
dock ingen hindra honom 
från att läsa. Att få läsa och ha 
tillgång till böcker, utan att det 
kostar något, är en rättighet vi 
alla måste värna om och förstå 
vikten av, menade han.

Den sista boken han själv 

lyssnade till var Tage Daniels-
sons "Sagor för barn över 18 
år".

Ortsutvecklingsmötet i
Älvängen är också starkt för-
knippat med Kenneth. Han 
satt med i presidiet från star-
ten och brann för de lokala 
frågorna. Hans stora dröm var 
ett kulturhus i centrum. Det 
pratade vi mycket om. Likaså 
var han en av eldsjälarna för 
kooperativ hyresrätt. När det 
nybyggda huset i Älvängen 
var färdigt trodde många att 
han var en av hyresgästerna. 
De kände inte Kenneth. Han 
företrädde aldrig sig själv. Ko-
operativ hyresrätt var en idé 
han gillade, ett spekulations-
fritt boende utan möjlighet 
att varken förlora eller tjäna 
några pengar. Det stämde 
överens med hans ideologi, 
men det var inte för sin egen 
skull han drev frågan.

Kenneth kunde prata stort 
och smått. Ett samtal kunde 
gå från kriget i Irak till det 
gröna fältets schack på Gamla 
Ullevi. Intresset för idrott var 
genuint. Han var grönsvart, 
jag är blåvit, men till och med 
det fungerade. Blåvitt vann ju 
för det mesta... För Kenneth 
spelade det mindre roll – han 
var gaisare ändå – i med och 
motgång.

Det finns så
mycket mer 
att skriva, men 
ibland tar även 
mina ord slut 
och för mig kan 
då tystna-
den säga 
så mycket 
mer.
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Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Däckverkstad!

Är du trygg och aktiv?
Tycker du om att lyssna på och prata med barn och ungdomar?

Är du pålitlig och stabil, lugn och trygg?

Lilla Edets kommun söker manlig kontaktperson åt pojke, 
12 år, med behov av vuxet stöd och aktivering på fritiden.

Intresserad?
Kontakta Irene Blomqvist tel 0520-65 96 13 eller 

Kajsa Ankersson 0520-65 96 40.

LILLA EDETS KOMMUN

Vill du hjälpa
en medsyster?

Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale 
startar under våren en utbildning 

om våld i nära relationer.

Är du intresserad och vill få mer information?
Ring 0303-249 250

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

Outhämtad vinst
i samband med Pelargondagen

Blåprickig lott nr 83.
För utlämnande ring 

0707-29 15 01.

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Göteborgsvägen 86, Älvängen

Välkomna in
för bokning 
och produkt-
försäljning.

Tea´s SjälsSpa 
& Vattenmarie
samt vår nya medarbetare Moonlights
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