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NÖDINGE. Mikael Berg-
lund blir Moderaternas 
förstanamn inför valet 
2010.

Mest anmärknings-
värt är kanske ändå att 
partiet släpper fram 
Isabell Korn, 18, som 
listans tvåa.

Utmanaren, Peter 
Kornesjö, valde att 
kliva åt sidan till 
förmån för just Mikael 
Berglund, och blev själv 
trea på listan.

Moderaterna i Ale höll 
årsmöte med tillhörande 
nomineringsstämma på 
golfkrogen vid Backa gård i 
Nödinge. Över 80 partian-
hängare slöt upp för att delta 
i valet av fullmäktigelistans 
förstanamn. På förhand fanns 
tre kandidater, Mikael Berg-
lund, 38, Peter Kornesjö, 40 
och nuvarande kommunal-
rådet Jan Skog, 56. Nu blev 
det aldrig någon spännande 
omröstning eftersom Kor-
nesjö tidigt slog fast att han 
ämnade ge sitt fulla stöd till 
den betydligt mer rutinerade 
Mikael Berglund. Nomi-
neringskommittén föreslog 
vidare att Moderata ung-
domsförbundets ordförande, 
Isabell Korn, 18, skulle vara 
listans andranamn. Istället 
blev det omröstning kring 
listans tredje namn, som 
både Peter Kornesjö  och Jan 
Skog visade intresse för. Den 
voteringen vann utmanaren 
Peter Kornesjö. Jan Skog 
blev placerad som nummer 
sex.

– Vi visar tydligt att vi 
genomför en generations-
växling. Vi föryngrar och 
förnyar vår lista betänkligt. 

Ale kommun behöver nya 
idéer och nytt blod för att 
utvecklas vidare, säger par-
tiets ordförande, Fredrik 
Johansson, som för övrigt är 
nia på fullmäktigelistan.

– Vi har en medelålder på 
32 år om du räknar våra tre 
främsta namn. Det är ingen 
i närheten av. På listans 
fjorton första namn stannar 
medelåldern på 45 år. Det är 
ett roligt konstaterande med 
tanke på debatten om åter-
växten inom politiken.

Återställa kvalitén
Målet för Moderaterna i Ale 
är högt uppsatt. Dagens åtta 
mandat ska bli minst tolv.

– Vi vill självklart ha egen 
majoritet i fullmäktige, men 

det är väl mer realistiskt att 
tro på tolv mandat. Vår poli-
tik kommer att vara inriktad 
på att återställa kvalitén inom 
skola och äldreomsorg. Att 
ha en grundskola på plats 280 
av landets 290 kommuner är 
inte acceptabelt, särskilt inte 
när man köper skog för skat-
tepengar, deklarerar Fredrik 
Johansson.

Peter Kornesjö säger i en 
kommentar till tidningen att 
han planerar att genomföra 
en personvalskampanj och 
att han tyckte det var viktigt 
att markera för partiet att 
han har fullt förtroende för 
de mer rutinerade kandida-
terna, därför valde han att ge 
Mikael Berglund sitt stöd.

– Nu tänker jag vinna väl-
jarnas förtroende och kryssa 
mig fram till en bra position 
i Alepolitiken. Det behövs 
nya tankar och perspektiv för 
att utveckla kommunen. Det 
tror jag väljarna håller med 
om, avslutar Peter Kornesjö.

MODERATERNAS KOMMUNFULLMÄKTIGELISTA

1. Mikael Berglund, 38, Älvängen
2. Isabell Korn, 18, Bohus
3. Peter Kornesjö, 40, Nödinge
4. Elisabeth Mörner, 53, Nödinge
5. Kajsa Nilsson, 68, Nödinge
6. Jan Skog, 56, Älvängen
7. Ewa Johansson, 54, Skepplanda
8. Dennis Larsen, 27, Alvhem

9. Fredrik Johansson, 27, Älvängen
10. Dan Björk, 50, Alafors
11. Åke Johansson, 78, Bohus
12. Daniel Madsen, 28, Skepplanda
13. Inge Nilsson, 78, Bohus
14. Ida Löfgren, 18, Nödinge

Listan har ytterligare 17 namn.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Moderaterna föryngrar och förnyar
– Mikael Berglund, 38, och Isabell Korn, 18, 
överst på listan

Isabell Korn, 18, är uppväxt i Älvängen men bor numera i 
Bohus. I lördags valdes hon till Moderaternas andranamn på 
fullmäktigelistan för nästa mandatperiod.

NOL. Socialdemokra-Socialdemokra-
terna i Ale kommun har 
utsett sina kandidater 
till kommunfullmäktige 
2011-2014 vid lörda-
gens årsmöte inför 
höstens val. 

Valberedningens för-
slag bifölls i sin helhet, 
således toppas listan 
av kommunstyrelsens 
ordförande Jarl Karls-
son och ordföranden för 
kommunens socialde-
mokrater Eva Eriksson 
också vid detta val. 

Kommunfullmäktigelistan 
som omfattar 71 personer 
visar på ett stort engagemang 
att fortsätta skapa möjlighe-

ternas Ale med devisen nära, 
nytänkande och naturligt 
som riktningsgivare. Bland 
de 40 första namnen är hälf-
ten nya på valsedeln och en 
stark föryngring har skett. 

Siktet är inställt på att öka 
till 23 mandat i kommunfull-
mäktige. 

Jag ser stora möjligheter 
att fortsätta på den inslagna 
vägen med att stärka jobben, 
tryggheten och samhällsbyg-
gandet i kommunen, säger 
Jarl Karlsson. 

Karlsson konstaterar att 
det unika och framtidsin-
riktade föreningslivet är en 
prioriterad del i s-politiken. 
Satsningen på anläggningar 
som skidanläggningen Ale-
backen och inomhushallen 
Ale Arena är två bra exempel. 

Ordföranden Eva Eriks-
son noterar att det blir sär-
skilda aktiviteter inom skol-
området redan under vårter-
minen med extra fokus vid 
höstterminsstarten. 

Skolan ska bli en av våra 
framgångsfaktorer. Vidare 
så ska våra möjligheter att 
använda naturmiljöerna i 
Risveden, Vättlefjäll och 
Verle Gammelskog utveck-
las, avslutar partiordförande 
Eriksson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jarl Karlsson, kommunstryrelsens ordförande, fick förnyat 
förtroende som Socialdemokraternas listetta.

Jarl Karlsson toppar s-listan
– Många nya namn på socialdemokraternas 
fullmäktigelista

KOMMUNFULLMÄKTIGE KANDIDATER 2011-2014

1 Jarl Karlsson, 60, Älvängen
2 Eva Eriksson, 53, Surte
3 Rolf Gustavsson, 60, Alafors
4 Paula Örn, 31, Nödinge
 5 Jean Altun, 37, Nödinge
6 Mariam Hagberg, 37, Hålanda
7 Dennis Ljunggren, 38, Nödinge
8 Inga-Lill Andersson, 65, Bohus
9 Willy Kölborg, 62, Älvängen
10 Monica Samuelsson, 54, Nol

11 Tony Norman, 45, Skepplanda
12 Natalya Raad, 38, Nödinge
13 Toni Andersson, 50, Bohus
14 Elaine Björkman, 64, Skepplanda
15 Andreas Hector, 24, Nol
16 Elisabeth Bredesen, 43, Älvängen
17 Peter Olsson, 54, Alvhem
18 Catharina Eliasson, 60, Alafors
19 Hasse Andersson, 66, Nödinge
20 Kerstin Ståhl, 62, Älvängen

21 Klas Karlsson, 45, Nol
22 Stina-Kajsa Melin, 64, Surte
23 Tyrone Hansson, 41, Nödinge 
24 Mahlin Pettersson, 36, Nol
25 Rikard Paulin, 33, Bohus
26 Viveka Arvidsson, 60, Nödinge
27 Mohammad Bitar, 63, Bohus
28 Amela Sako, 46, Nödinge
29 Dennis Thomsen, 45, Alafors
30 Kerstin Grund, 67, Skepplanda

31 Eje Engstrand, 67, Alafors
32 Monica Löfgren, 45, Älvängen
33 Stefan Hagman, 42, Nödinge
34 Gunilla Hagman, 48, Surte
35 Thore Skånberg, 59, Alafors
36 Christina Oskarsson, 59, Surte     
37 Adham Raad, 41, Nödinge
38 Anne Olsson, 67, Nol
39 Jim Aleberg, 41, Alafors
40 Ann-Christine Paulin, 35, Bohus
Listan har ytterligare 31 namn.

I kommunstyrelsens 
yttrande av Västtrafiks 
verksamhetsplan kräver Ale 
kommun kvartstrafik med 
pendeltågen redan från 
starten i december 2012. 
Västtrafik föreslår att detta 
inte ska ske förrän 2015.

Vi tycker det är befängt. 
Spåren blir inte fler bara 
för att vi väntar. Det finns 
enligt oss kapacitet att 
genomföra kvartstrafik 

från början. Vi kommer att 
driva den här frågan mycket 
hårt. Kollektivtrafiken ska 
utvecklas, inte tvärtom. Det 
blir rörigt för aleborna om 
vi både ska hålla redan på 
buss- och tågtider, säger 
kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson (S) 
bestämt.

Dessutom har Ale 
kommun framfört önske-
mål om att fler regiontåg 

ska stanna i Älvängen.
– Idag är det flera som 

bara passerar förbi under 
rusningstid, då intresset 
att ta sig från Göteborg 
till norra Ale är stort. Det 
är obegripligt att man inte 
utnyttjar den möjligheten 
och gör kollektivtrafiken 
mer attraktiv i linje med 
K2020, menar Jarl Karls-
son.

Ale kommun kräver kvartstrafik


