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SURTE. Susanna Turja 
åkte till Finland i sep-
tember med syfte att 
fördjupa sina språkkun-
skaper.

Hon kunde då inte 
ana vad som väntade 
runt hörnet.

När skönhetstäv-
lingen Miss Finland 
avgjordes i januari 
slutade Susanna trea 
och nu går hon en 
spännande framtid till 
mötes.

Susanna Turja lämnade Surte 
bakom sig, sade farväl till sin 
mamma och for till Helsing-
fors. 

– Jag har finska föräldrar, 
men har aldrig varit bosatt 
där. Jag ville lära mig språket 
ännu lite bättre, så att jag på 
sikt skulle kunna klara mig 
jobbmässigt. Det var med 
den föresatsen som jag åkte 
iväg, förklarar Susanna.

Att Susanna några måna-
der senare skulle stå som 
segrare i en av Miss Finlands 
deltävlingar var inget hon 
hade förväntat sig.

– Jag var med i den sista 
deltävlingen, som jag lycka-
des vinna. Det var en jät-
teöverraskning. Jag hade 
nämligen ramlat under repe-
titionerna och av naturliga 
skäl var inte förväntningarna 
särskilt stora. Jag såg det mer 
som en rolig grej, berättar 
Susanna.

I semifinalen tampades 30 

tjejer om totalt tio finalplat-
ser. Susanna blev en av dem 
som lyckades kvalificera sig 
till finalen på Grand Casino 
i Helsingfors den 17 januari. 
Till skillnad från Fröken Sve-
rige är Miss Finland av stort 
medialt intresse och finalen 
följdes av cirka 1,3 miljoner 
tv-tittare.

– Faktum är att jag aldrig 
var nervös. Det kändes bra 
hela tiden och under hela 
tävlingens gång hann jag 
faktiskt njutit av de fantas-
tiska ögonblicken, förklarar 
Susanna.

Arvsprinsessa
Tv-tittarna röstade fram 
vinnaren och en domarjury 
valde ut de två finalister som 
skulle bli tvåa respektive trea 
i tävlingen.

– En oerhörd ära att få 
bli trea och därmed få titeln 
andra arvsprinsessa.

Som om inte det vore nog 
blev Susanna Turja också 
framröstad som pressens 
favorit med motiveringen att 
hon alltid är glad och njuter 
av det hon gör.

– Jag känner mig hedrad, 
verkligen.

Vad innebär dina fram-
gångar i Miss Finland?

– Det händer en hel del 
roligt. Man blir uppbokad 
på olika event, på mässor och 
liknande. Det är ett jättebra 
läge att knyta kontakter för 
framtiden. Till slut hoppas 
jag hitta något som jag vill 
göra och utvecklas i det.

I förra veckan var Susanna 
Turja hemma på tillfäl-
lig visit i Surte för att träffa 
sin mamma och umgås med 
kompisar.

Längtar efter våren
– Jag och mamma har pro-
menerat Surte runt. Nu läng-
tar jag emellertid efter våren 
och att det ska bli varmt och 
skönt.

Är Sverige eller Finland 
hemma för dig?

– Eftersom jag har dubbla 
medborgarskap känner jag 
mig hemma på båda ställena. 
Jag är ju född och uppvuxen i 
Sverige, men samtidigt trivs 
jag väldigt bra i Finland. Det 
är inte så stor skillnad mellan 
länderna.

Vilka håller du på i en 
OS-final i ishockey när 
Sverige och Finland möts?

– Jag har alltid hejat på 
Finland, det var en kul grej 
i skolan när alla andra höll 
på Sverige. Fördelen är att 
jag inte behöver bli besviken 
oavsett hur det går och att 
jag har två nationer att hålla 
tummarna för i olika täv-
lingssammanhang, avslutar 
Susanna Turja.

Susanna inte vilken 
miss som helst

Susanna Turja var i förra veckan på tillfälligt besök hemma hos mamma i Surte. I januari 
månad blev Susanna trea i skönhetstävlingen Miss Finland.
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Rekordmånga ärenden när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde

Grundskolan viktigaste ämnet för ortsutvecklingsmötena

Inför nästa mandatperiod har 
Ale kommun bestämt sig för 
att organisera om såväl den 
politiska som tjänstemanna 
organisationen.

För kommunstyrelsens ar-
betsutskott redogjorde kom-
mundirektör, Stig Fredriks-
son, sitt förslag.

– Ledorden är helhetssyn 

och effektivitet. Grundtan-
ken är att fyra sektorer in-
klusive kommunstyrelsens 
förvaltning. De andra är Ut-
bildning, kultur och fritid, 
Arbete, trygghet och omsorg 
samt en sektor för Samhälls-
byggnad, berättar Stig Fre-
driksson.

Dagens fem förvaltnings-
chefer blir tre sektorschefer, 
men tanken är inte att göra 
ekonomiska besparingar.

– Det ligger inte i uppdra-
get, men en effektivare or-
ganisation medför ofta lägre 
kostnader. Jag tycker det är 
viktigt att påpeka att organi-
sationsförändringen i sig gör 
inga underverk. Det är bara  
människorna som fyller den 
som kan utveckla verksamhe-
ten i rätt riktning, säger Fre-
driksson.

Under sektorscheferna 
kommer det att finnas verk-

samhetsansvariga. Den störs-
ta sektorn blir Utbildning, 
kultur och Fritid.

– Skolan kommer att ta 
mycket kraft, då både grund-
skola och gymnasium samlas 
under ett paraply. Då är det 
viktigt att kultur och fritd 
har sin verksamhetschef för 
att inte drunkna, menar Fre-
driksson och Jarl Karlsson 
fyller i:

– Vi vet att kultur- och fri-

tidsfrågorna är viktiga för 
aleborna och därför kommer 
dessa att hanteras i en egen 
politisk nämnd för att inte 
försvinna bland allt annat.

Det nyligen presentera-
de materialet ska ses som en 
grundstruktur. Mycket kan 
komma att ändras än.

Den politiska ambitionen 
är att fortsätta utveckla när-
demokratin och ortsbornas 
möjligheter till inflytande. 
Där fyller ortsutvecklings-
mötena som arrangeras på 
tio orter två gånger om året 
en viktig roll.

Medborgarpanelen po-
ängterar att dialogen är 

viktig, att någon verkligen 
lyssnar. Agendan är av stor 
vikt och ämnena måste vara 
betydelsefulla och aktuel-
la. Vidare påpekar flera att 
mötena måste försöka hållas 
i en positiv anda. Det finns 
ibland tendenser att ortsmö-
tena blir allt för gnälliga och 
inte så kreativa som önskas.

När det gäller vilka ämnen 
som medborgarpanelen helst 
vill ska diskuteras nämns föl-
jande:
59%  vill att grundskolan dis-

kuteras
58%  är intresserade av gång- 

och cykelvägar
58%  vill prata om gator och 

vägar
46%  tycker att förskolan bör 

diskuteras
42%  framhåller att kulturfrå-

gor bör lyftas fram.
Resultatet av enkäten är 

således att sakinnehållet på 
ortsutvecklingsmötena är det 

mest centrala. Att gå på kom-
munala "mysmöten" är inte 
intressant. Det ska vara en 
seriös dagordning med vik-
tiga frågor. Dessutom påpe-
kas att presidiet måste se till 
att rätt politiker och tjänste-
män är på plats så att aktuella 
frågor kan besvaras korrekt.

Av de 157 deltagarna i 
medborgarpanelen svarade 
drygt hälften på frågorna.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– I januari blev hon trea i Finlands stora skönhetstävling

ALE. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade över 
40 ärenden på dagordningen förra veckan.

– Det var nog rekord för min del, sa ordföranden, 
Jarl Karlsson (S).

Förslaget till en ny tjänstemannaorganisation i 
Ale kommun presenterades bland annat.

ALE. Den femte medborgarpanelen har besvarats 
och utvärderats.

Frågor som 157 personer hade chansen att 
besvara handlade om ortsutvecklingsmötena.

6 av 10 anser att grundskolan är det viktigaste 
ämnet.
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400 kommunala 
sommarjobb
Kommunstyrelsens för-
valtning fick av majoritets-
partierna i uppdrag att öka 
antalet kommunala som-
marjobb till 500 under 
2010. Arbetsmarknadsen-
heten gör nu bedömning-
en att det går att skapa max 
400 sommarjobb.

– Vi hoppas att närings-
livet i Ale kan bidra med 
100 platser och då når vi 
totalt 500 och det skulle 
vara väldigt positivt, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Jarl Karlsson (S).Kent Karlsson är ordförande 

för ortsmötet i Skepplanda. 


