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Nya unga moderaterna
– En åldersrockad ska göra partiet effektivare
ÄLVÄNGEN. Snacka om 
nya moderaterna. 

Sedan i mars leds 
moderaterna i Ale av 
tre killar under 30 år. 

Trojkan har redan 
infört förändringar som 
ska göra det blåa par-
tiet mer effektivt och 
verklighetsanknutet.

Kort efter att Alekuriren upp-
märksammat att kommunfull-
mäktige har en hög medelål-
der valdes tre unga män in på 
de tyngsta positionerna i mo-
deraternas kretsstyrelse. Sty-
relsen bantades också ner från 

15 ledamöter till sju med för-
hoppning om att arbetet ska 
bli smidigare och mer effek-
tivt. Dennis Larsen, kassör, 
ordföranden Fredrik Jo-
hansson och vice ordföran-
de Markus Larsson förne-
kar bestämt att det är en med-
veten strategi för att plocka 
poäng bland väljarna.

– Det är en föryngring 
som har skett gradvis. Vi tre 
har gjort mycket av det dag-
liga arbetet under en längre 
tid, berättar Dennis Larsen, 
25, och menar att det föll sig 
naturligt att de fick högre 
positioner inom partiet.  

Några av de äldre politi-

kerna i partiet har nu klivit 
åt sidan och fungerar som 
expertkommentatorer när 
styrelsen behöver utlåtanden 
och råd.

Finns det några frågor 
som ni vid så unga år inte 
är mogna att besluta om?

– Det är ju inte vi tre utan 
hela styrelsen som beslutar 
och där finns ett ålderspann, 
säger Fredrik Johansson, 24. 
Det här var ett sätt att avlasta 
några nyckelpersoner som 
har många uppdrag. De äldre 
sitter på ofantligt mycket 
kunskap och vi kan vända oss 
till dem för hjälp.

Finns det en risk att för-

troendet för er som politi-
ker är sämre på grund av att 
ni är yngre och har mindre 
erfarenhet?

– Inom partiet: nej, där har 
alla stöttat oss från början för 
att vi ska komma hit, säger 
Fredrik Johansson. Men utåt 
finns det säkert några som ser 
ner på oss men det kan bero 
på partifärgen också.

– Det finns inga genvägar 
till att skapa ett gott förtro-
ende. Man måste fortsätta att 
stå för det man tycker, säger 
Markus Larsson.

Föryngringen innebär en 
del nya 
i d é e r 
i n o m 
partiet. 
Beslut-
s v ä g a r 
s k a 
k o r t a s 
ner med 
hjälp av 
e-postkonversationer och en 
så enkel sak som att gå över 
från att betala räkningarna 
via postgiro till internetbank 
kommer att underlätta kassö-
rens arbete. 

– En förändring som vi vill 
ha är att vi ska synas mer än 
vad vi gör idag och göra poli-
tiken roligare, säger Dennis 
Larsen. 

– Vi vill bli mer verklig-
hetsnära, många tycker att 
politiken är långt bort, men 
genom att hitta fler lokala 
frågor ska folk se vad en 
fråga innebär för just dig i till 
exempel Skepplanda, fortsät-
ter Fredrik Johansson.

En annan förändring är att 

moderaterna inte kommer att 
ställa upp i nästa kyrkoval. 
Frågan är het inom partiet 
och ligger på kretsstyrelsens 
bord just nu för beslut.

– Vi anser att man ska skilja 
vanlig politik från kyrkopoli-
tik, säger Markus Larsson. 
Frågorna inom kyrkopoliti-
ken är dessutom lite påtving-
ade uppifrån. Enskilda mode-
rata politiker kan ställa upp 
på andra listor, men modera-
terna som parti kommer inte 
att beblanda sig i kyrkopoli-
tiken.

En fråga där de nya, unga 
m o d e -
r a t e r n a 
f a l l e rar 
är jäm-
s t ä l l d -
h e t e n . 
B l a n d 
s t y r e l -
sens sju 
ledamö-

ter är bara en kvinna.
– Det är ett problem som 

vi måste jobba på, säger Fred-
rik Johansson. 

Är det partipolitiken som 
skrämmer bort kvinnor?

– Nej, det är nog en 

slump, det föll sig så att det 
blev många män, fortsätter 
Johansson. 

– När MUF var aktivt hade 
vi många aktiva tjejer men så 
flyttade de efter studenten 
och är numera aktiva i Göte-
borg, berättar Dennis Larsen. 
Förhoppningsvis kommer de 
tillbaka till Ale om några år. 

Markus, Dennis och Fred-
rik tänker sig alla tre en fram-
tid inom kommunal politik, 
troligtvis i Ale. Det är chan-
sen att komma nära invånarna 
och höra vad de tycker, även 
att få förklara varför politi-
ker beslutar som de gör, som 
lockar med kommunpolitik.

– Riksdagen känns för 
långt bort från verkligheten, 
säger Markus Larsson. Inspi-
rationen kommer från diskus-
sioner med arbetskamrater.

– De hetaste frågorna just 
nu i min arbetsbarack är ben-
sinpriset och våldsbrott. Efter 
Rödeby- och Engla-fallen 
diskuteras straffsatser, fyller 
Fredrik Johansson i.

I ÄLVÄNGEN
Åsa Wall

asa.wall@hotmail.com

TRE UNGA MODERATER
Markus Larsson
Ålder: 28
Bor: Skepplanda
Förebild: Det känns präktigt, men 
jag säger Jesus.

Dennis Larsen
Ålder: 25
Bor: Alvhem
Förebild: Kate Chopin, amerikansk 

författarinna som var en av de första 
som förespråkade lika rösträtt för 
kvinnor och män.

Fredrik Johansson
Ålder: 24
Bor: Älvängen
Förebild: Martin Luther King, för sitt 
frihetstänk.

Tre ynglingar har tagit över alemoderaterna. Markus Larsson är ordförande i kretsstyrelsen, Dennis Larsen är kassör och Fredrik Johansson är ordförande.                Foto: Allan Karlsson

Det finns tre länder 
utöver Sverige 
som apoteket har 

monopol. De tre länder-
na är Albanien, Cuba och 
Nord Korea. Till detta säll-
skap vill våra socialdemo-
krater höra. I den fria värl-
den så är det således inget 
land som har monopol på 
apotekets tjänster. Jag kan 
inte heller se att ett stat-
ligt ägande ger några förde-
lar det avgörande måste väl 
vara kompetensen. En apo-
tekare eller receptarie blir 
väl inte sämre för att man 
byter huvudman. Det vikti-
gaste är att vi får tillgång till 
medicin när vi behöver det. 
Våra Nära och Nytänkan-

de socialdemokrater var ute 
och protesterade mot för-
säljningen för ett tag sedan. 
Är det nytänkande att till-
höra gruppen Albanien, 
Cuba och Nord Korea. Är 
det nära att ha ett eller två 
apotek i en kommun som 
Ale? För mig är nära att 
köpa mina apoteksvaror på 
ICA eller Coop, nytänkan-
de är att prova andra lös-
ningar än gamla kommu-
nisttraditioner att staten 
skall äga allt. Nej våra soci-
aldemokrater står inte för 
Nära, nytänkande och na-
turligt utan för centralise-
rad centralstyrning och all 
makt åt partiet. Vi behöver 
vidga våra vyer i kommunen 

om vi skall hänga med i ut-
vecklingen, vi måste förstå 
att det är andra tider än på 
20 och 30 talet. Vi måste 
inse att paketlösningar inte 
alltid duger åt alla utan vi 
måste skapa valfrihet inom 
så många områden som 
möjligt. Varför skulle social-
demokraterna vara bättre på 
att förstå vilket dagis eller 
vilken skola våra barn skall 
gå i. Är det kanske därför 
att bara 27 % av Ale ungdo-
marna söker  till Ale gym-
nasium. 

Nej bort med monopo-
lena och ge oss medborgare 
en chans att välja. 

Jan Skog (m)
Kommunalråd

Apoteken en het fråga
>>Det finns inga genvägar till 
att skapa ett gott förtroende 
utan man måste fortsätta stå 

för de man tycker.<<
Markus Larsson


