
NÖDINGE. På självaste 
första maj, arbetarrörel-
sens högtidsdag, rullade 
Moderaterna ut valbilen.

– Vi är där folket är. 
Idag var det knallemark-
nad på Ale Torg, därför 
valde vi att åka hit, 
säger (M)-ordföranden i 
Ale, Fredrik Johansson.

Framför allt var det 
EU-valet som mark-
nadsfördes.

Det kan tyckas utmanande att 
hissa upp Moderatbanderol-
ler på första maj.

– Äsch, på sikt kanske vi 
kan göra den här dagen till en 
allmänpolitisk högtid istället, 
menar Fredrik Johansson.

Intresset för EU-valet var 
enligt Moderaterna förvå-
nansvärt stort.

– Det är många som har 
kommit fram och pratat med 
oss. Alla har hittills sagt att 
de tänker rösta. Det tror jag 
alla tycker är positivt. Många 
oroar sig för ett rekordlågt 
valdeltagande, säger Mikael 
Berglund (M).

En provocerande fråge-
sport ägde också rum där 
deltagarna fick välja mellan 
bland annat skog eller skola, 
kommunhus eller bandyare-
na eller händer i vården?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Men Malin Andréasson, 17, 
stal showen på första maj
NÖDINGE. Malin André-
asson, 17, bröt mönst-
ret på första maj.

Utan att vara poli-
tiskt aktiv fick hon 
ändå förmånen att tala.

– Jag vet var jag står 
politiskt, men det här 
handlade mer om att ge 
en bild av hur det är att 
vara ung i Ale, sa Malin 
som fick mycket beröm 
för sitt tal.

Budskapet var glasklart. Låt 
ungdomar få vara med och 
påverka i frågor som rör deras 
vardag.

– Det betyder inte att vi ska 
vara med och bestämma, men 
besluten som rör ungdomar 
kommer att bli mycket bättre 
om vi får vara med och tycka 
till, menar Malin Andréas-
son.

Hennes bild av den unga 
vardagen i Ale var tveklöst 
positiv. Hon kunde ge många 
exempel på forum där unga 
kan påverka.

– När jag gick i högstadiet 
fick jag chansen att vara med 
i ungdomsfullmäktige, vilket 
jag tyckte var spännande och 
lärorikt. När jag själv var del-
aktig och fick chansen att på-
verka gav det mig bättre själv-
förtroende och en känsla av 
att vara värd något. Det är 

denna känsla jag vill att alla 
ungdomar ska få ta del av, sa 
Malin Andréasson.

Möjligheten att påverka i 
Ale tycker hon är god.

– Det finns elevråd, ung-
domsråd och andra möjlig-
heter att delta i demokratin. 
Att få inflytande har en po-
sitiv inverkan på en männis-
kas liv och det är något som 
bygger upp självkänslan.

Trots konkurrens av er-
farna och vana talare var det 
unga fröken Andréasson som 
fick störst uppmärksamhet –
inte minst efteråt, då gratu-
lanterna stod i kö.

Ska du bli politiker?
– Nej, det tror jag inte. 

Jag gillar politik, men det 
blir nog snarare juridik för 
min del. Sedan brinner jag 
också för miljö- och biolo-
gifrågor. Forskning, särskilt 

runt cancer, intresserar mig, 
berättar Malin för lokaltid-
ningen efteråt.

Några nervositet fanns det 
inte heller plats för.

– Även om det var första 
gången jag höll ett tal så är 
jag ganska van vid att uppträ-
da. Jag sjunger en del.

Det var ett välrepeterat tal 
som publiken fick höra, dess-
utom den klassiska dikten 
"Visst gör det ont när knop-
par brister" av Karin Boye.

– Den skildrar på ett bra 
sätt övergången från ungdom 
till vuxen, förklarar Malin.

En ung talare kryddade 
årets första maj som annars 
gick i traditionens tecken. 
Drygt 110 demonstranter 
slöt upp.

Malin Andréasson, 17, gjorde taldebut på första maj. Efteråt erkände hon att någon politisk 
tillhörighet har hon inte, men däremot vet hon på vilken sida hon står.

MALIN ANDRÈASSON
Bor: Nödinge.
Ålder: 17.
Studerar: Naturvetenskap med 
idrottsprofil (simning) på Mimers 
Hus i Kungälv.
Politisk åsikt: "Jag vet var jag står, 
det räcker."
Drömyrke: Åklagare.
Om att få fler ungdomar aktiva 

inom politik: "Jag tror att politi-
kern måste ut och träffa ungdomar 
mer. De måste lära sig att ge rimliga 
förklaringar till varför man fattar 
vissa beslut.

Aktuell som talare på första maj.

IMPONERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Det nya arbetarpartiet" 
var också ute på första maj

Fredrik Johansson och Mikael Berglund från Nya Moderater-
na i Ale talade bland annat EU-frågor med aleborna på Ale 
Torg. De gjorde det på självaste första maj, men så mark-
nadsför de sig också som "det nya arbetarpartiet".

Knallemarknad på Ale Torg i fredags innebar god kundtill-
strömning den röda dagen till trots.
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>>På måndag gör vi 
det superlätt för dig 
att handla snabbt 
och enkelt!

>> Självscanning & 
självbetalning drar 
igång på måndag!

>> Den nya snabbkassan 
där du scannar och 
betalar helt själv öppnar 
vecka 24!
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