
NÖDINGE. Valet till EU-
parlamentet den 7 juni 
engagerar få.

Folkpartisten, Roland 
Utbult, försöker väcka 
uppmärksamhet med 
musik.

– Jag är nog mer 
känd som musiker och 
jag försöker hålla isär 
rollerna, men gitarren 
är ett bra kontaktme-
del, säger Utbult som 
jagar kryss i person-
valet.

Roland Utbult är kanske en 
av vår tids mest kända polti-
ker som inte är känd för poli-
tiken. Istället är det som mu-
siker vi har stiftat bekantskap 
med honom. Hans landsplå-
ga "Längtan till havet" som 
släpptes 2003 låg länge kvar 
på Svensktoppen.

– Jag brinner för både mu-
siken och politiken. I politi-
ken försöker jag använda mu-
siken för att mjuka upp pu-

bliken och lättare nå fram till 
dem, men jag försöker aldrig 
vara politiker när jag upp-
träder som artist, förklarar 
Roland Utbult.

Han gav i söndags sin 
sista konsert i Oslo innan 
EU-valet får all fokusering. 
Robert Utbult står som kan-
didat nummer åtta på Folk-
partiets rikslista, men han 
hoppas nå målet om mer än 
5% av partiets röster.

– Då tar jag första manda-
tet oavsett placering på listan. 
På frågan om det är realistiskt 
svarar jag att allt är möjligt, 
säger Utbult.

Nyckelord
Nyckelorden i hans person-
valskampanj är fred, euro, 
miljö och det sociala skydds-
nätet. Civilt jobbar han som 
kommunikatör på Göteborgs 
Räddningsmission.

– Här har jag sett baksi-
dan av vårt samhälle. När 
du kommer i kontakt med 
hemlösa, missbrukare, barn 

till fångar och andra ut-
satta människor förändras 
bilden av vårt välfärdssam-
hälle. I EU vill jag verka för 
ett system som gör att ingen 
hamnar utanför skyddsnätet, 
säger Utbult.

Den omdiskuterade valu-
tan tar också stor plats i kam-
panjen.

– Jag tycker vi ska införa 
euron i Sverige. Det är en 
viktig symbol för hela unio-
nen och den har visat sig stå 
stark när den svenska kronan 
istället har tappat mark.

I lördags sjöng och talade 
han på Ale Torg. Intresset 
från aleborna speglade det 
generella intresset för EU-
valet, där två av tre inte ens 
känner till att det är val till 
EU-parlamentet den 7 juni.

Svalt intresse
– Det är allvarligt att intres-
set är så svalt eftersom över 
60% av besluten i EU påver-
kar svenskarnas vardag. Pro-
blemet är att besluten tas så 
långt bort och våra repre-
sentanter tappar snabbt kon-

takten med väljarna när de 
väl har anlänt Bryssel. Det 
tänker inte jag göra om jag 
kommer in i parlamentet, 
lovar Utbult.

Hur är det att förbere-
da ett tal som ingen uppen-
barligen vill lyssna till?

– Jag klarar det nog bättre 
än andra, eftersom jag också 
får uppleva kontrasten. Den 
2 maj spelade och talade jag 
för 18 000 personer i Kungs-
trädgården i Stockholm, be-
rättar Utbult.

Vad tar du med dig från 

Ale?
– Fantastiskt trevliga män-

niskor. Sen kommer jag nog 
att minnas kylan och blås-
ten. Ändå står vi där och för-
söker tala om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Det är 
ett visst bevis på tapperhet 
tycker jag.
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Roland Utbult försöker spela sig in i EU
– Men på Ale Torg var det 
få som ville lyssna

Roland Utbult (Fp) är mer känd som musiker än politiker. Hans låt "Längtan till havet" låg länge på Svensktoppen. Numera 
använder han musiken också som verktyg att nå människor med ett politiskt budskap.
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Ledig nu på lördag?

Kom in till oss, vi har extra lördags-

öppet den 16 maj. Då kan du passa 

på att prata lån, sparande eller andra 

bankaffärer med oss. Fråga gärna efter 

våra avgiftsfria vardagstjänster – som 

internet, Frikort, Telesvar och bolån utan 

uppläggningsavgift.

Varmt välkommen.

www.handelsbanken.se

Surte tel 031-98 12 20
Ale Torg tel 0303-33 67 30
Älvängen tel 0303-33 48 50

ROLAND UTBULT
Ålder: 58.
Bor: Uddevalla
Familj: Gift med Marianne och två 
söner.
Yrke: Kommunikatör på Göteborgs 
Räddningsmission. Utbildad lärare. 
Musiker. 
Politiska uppdrag: Ledamot i Kom-
munstyerlsen, Socialnämnden och 

kommunfullmäktige i Uddevalla. Är 
även ersättare i Riksdagen. Repre-
senterar Folkpartiet liberalerna.
Bonusfakta: Har släppt 18 skivor i 
olika format, album som singlar. Låg 
länge på Svensktoppen med sången 
Längtan till havet.
Aktuell: Ställer upp i personvalet till 
EU-parlamentet.

BOHUS. Tjejerna skulle 
ha en föräldrafri kväll.

Någon fick tipset och 
plötsligt var det inte 
bara fyra tjejer i huset.

Det slutade med att 
en 15-årig flicka våld-
togs på trappan till 
källaren.

Våldtäkten skedde under 
lördagskvällen i Bohus. Vitt-
nesmålen talar om att det var 
två killar som hjälptes åt. 15-
åringen fördes i ambulans till 

Sahlgrenska universitets-
sjukhuset.

Polisens ledningscen-
tral är fåordig om händel-
sen. Under söndagen spär-
rade polisen av brottsplat-
sen för att säkerställa bevis 
och DNA.

– Vi kommenterar inte 
det här fallet just nu. Vi är 
inne i ett så känsligt skede att 

vi inte vill ha några diskus-
sioner i pressen. Förhopp-
ningsvis kan vi ge er mer in-
formation i slutet av veckan, 
säger kommissarie Christi-
na Lycke Ahlbin på länskri-
minalen i Göteborg.

En närstående person be-
rättar att det fanns alkohol 
med i bilden.

– Tjejerna skulle ha en 

föräldrafri kväll med godis, 
men uppenbarligen hade de 
kommit över alkohol. Det 
har blivit för lätt för ungdo-
mar att göra det. Det langas 
fritt och polisen vet vem som 
gör det, men har ännu inte 
lyckats ingripa. Utan alko-
hol hade detta troligtvis inte 
hänt, säger tidningens källa.

Via ett SMS berättade en 

av tjejerna för sin pojkvän att 
det var föräldrafritt i Bohus. 
Killar från Nol, Nödinge 
och Bohus dyker senare på 
kvällen upp. De blir kvar på 
platsen och till slut urartar 
allt. När en av tjejerna grå-
tande kommer in i huset och 
berättar om våldtäkten på ut-
sidan försvinner killarna.

Polis och ambulans till-

kallas efter midnatt.
– Det finns säkert starka 

bevis och gärningsmännen 
är ju inga främlingar, men 
frågan är vad straffet blir 
då de är i samma ålder som 
flickan, undrar källan.

På måndagen, strax före 
pressläggning, nås redak-
tionen av information som 
säger att ett av vittnena miss-
handlats och hotats utanför 
Bohusskolan.

15-årig flicka våldtagen i Bohus
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ALE SCHACKKLUBB 10 ÅR!

Det ska vi fira onsdag 20 maj kl 18
Kaffe och tårta

Älvängens Folkets Hus
Simultanturnering med Daniel Ronneland. 

Vill du utmana vår simultan?
Anmäl dig till Bo Hegg:

tel. 0303- 74 86 43

Varmt välkomna!


