
NOL. För många har 
valrörelsen precis 
börjat.

För folkpartisten 
Rose-Marie Fihn har 
den pågått i fyra år.

– Valrörelsen börjar 
alltid dagen efter valet, 
säger Ales flitigaste 
”motionär”.

När det gäller att skriva in-
sändare och motioner till 
kommunfullmäktige kan 
ingen slå Rose-Marie Fihn på 
fingrarna. På den punkten är 
hon helt överlägsen.

– Jag är vald för att debat-
tera, komma med förslag och 
ifrågasätta, 
säger hon.

Som op-
positions-
politiker får 
hon dock 
finna sig i att 
många mo-
tioner inte 
beviljas, men 
hade hon fått 
välja att få igenom en motion 
i efterhand hade svaret varit 
givet.

– Jag slogs för en läsa-
skriva-räkna-garanti. När du 
slutar grundskolan ska alla 
vara garanterade att ha dessa 
kunskaper. Det krävs extra re-
surser i form av specialpeda-
goger. Hur många och vad 
motionen skulle kosta att 
verkställa vet jag inte, men 
för mig är det en självklarhet 
att alla ska kunna läsa, skriva 
och räkna efter nio år i skola. 
Pengarna får vi ta fram. Det 
handlar om att prioritera. Jag 

tror aleborna har förstått att 
vi inte kan fortsätta så här. Jag 
mejlbombas av arga och be-
svikna föräldrar. Det är klart 
att det blir ett maktskifte. Det 
räcker nu.

När hon blickar tillbaka på 
gamla motioner ser hon att 
flera av hennes förslag trots 
allt har fått genomslag. De 
har flutit upp i nya "kläder".

– Jag krävde att kommu-
nens tjänster och verksam-
heter skulle varudeklareras så 
att medborgarna skulle veta 
vad de kan förvänta sig. Om 
kommunen inte levererar till-
räckligt bra service eller avvi-
ker från deklarationen skulle 

man kunna få 
pengarna till-
baka. Motio-
nen om va-
rudeklaratio-
ner avslogs, 
men idag har 
kommunen 
infört servi-
cedeklara-
tioner. De 

bygger på samma principer. 
Inte för att jag bryr mig jät-
temycket, men någon gång 
hade det varit roligt ha fått ta 
del av äran, säger Rose-Ma-
rie Fihn.

Ett annat område som 
ligger henne varmt om hjär-
tat är äldreomsorgen. För-
ändringarna inom hemtjäns-
ten gör henne upprörd.

Begränsad hemtjänst
– Det är inte mycket kvar 
nu, två timmars städning var 
tredje vecka. Tidigare fick du 
välja själv hur du ville använ-

da hemtjänsten, så är det inte 
längre. Det du kan styra är 
starkt begränsat, säger hon.

Den höjda avgiften med 
300 kronor för matleveran-
sen är också med på den 
svarta listan.

– Orättvisan när den är som 
värst. De som redan har det 
svårt ska få det svårare. För 
de svaga som inte orkar laga 
sin egen mat höjer kommu-
nen avgiften. Likadant med 
kollektivtrafiken. Är du frisk 
pensionär så får du åka gratis 
kollektivtrafik inom Ale. Är 
du i behov av färdtjänst har 
du fått en höjd avgift under 
mandatperioden. Det är sol-
klart vilka grupper i samhäl-
let som dagens majoritetspar-

tier vill bestraffa, understry-
ker Rose-Marie Fihn.

Enig allians
Efter snart fyra års valrörel-
se andas Folkpartiet libera-
lerna Ale optimism. Samar-
betet i Allians för Ale funge-
rar väl och Rose-Marie tycker 
att de är ett starkt alternativ.

– Vi är väldigt eniga i de 
stora frågorna, även om vi 
ibland har högljudda diskus-
sioner, berättar hon. Det är ju 
det som är politik.

Vilka frågor hon själv 
tänker driva vid ett even-
tuellt maktskifte råder det 
ingen tvekan om.

– Skolan, äldreomsor-
gen och kultur- och fritid. 
Jag vill ha tillbaka bokbus-
sen och  för ungdomarna 
värnar jag öppna fritidsgår-
dar. De skriker efter fler mö-
tesplatser i alla forum där de 
får göra sin röst hörd. Jag är 
övertygad om att vi kan hålla 
fritidsgårdarna öppna betyd-
ligt oftare med hjälp av fören-
ingar och föräldrar, säger hon 
och fortsätter:

Parboende
– När det gäller äldreomsor-
gen anser jag att parboende är 
självklart. Du ska ha rätt att 
bo ihop i nöd och lust – inte 
tills kommunen skiljer oss åt. 
Om vi vill bo ihop eller ej be-
stämmer vi själva.

När det blir dags att fo-
tografera får vi ta trappan 
upp till andra våningen. 
Med tanke på att Rose-Ma-
rie precis genomgått en av-

ancerad höftledsoperation 
och väntar på ytterligare en 
tar hon sig lätt upp.

– Här har vi vårt kansli. 
Alexandras gamla flickrum 
kommer forfarande till an-
vändning. Vi sparar pengar 
på att slippa hyra kontor.

På väggen hänger affischer 
som skvallrar om svunna 
tider.

– Den där gillar jag, säger 

hon när vi pekar på en gammal 
dekal med texten: "Skyll inte 
på mig. Jag röstade på Folk-
partiet".
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ROSE-MARIE FIHN (FP)
Ålder: 61
Bor: Nol.
Familj: Dottern Alexandra, barnbar-
nen Christoffer, 16, tvillingarna Jen-
nifer och Melinda 6 år.
Om jag var ett djur: ”Då hade jag 
varit en fågel, säkert en papegoja…”
Engagemang: Ledamot i kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen, 
vice ordförande i Demokrati- och 
arvodesgruppen, ordförande i 
kyrkorådet i Starrkärrs församling, 
ledamot i stiftsfullmäktige och stifts-

styrelsen.
Politisk förebild: ”Bertil Ohlin som 
noterade 24,4% för Folkpartiet 1952”.
Bjuder jag hem på middag: ”Maurit 
Påhlsson och en av Faktumförsäl-
jarna i Nödinge”.
Lagar jag i köket: "Grekisk mat, 
souvlaki eller moussaka”.
Smultronställe i Ale: Prästalund.
Om jag inte röstat på Folkpartiet: 
”Då hade jag röstat på Kristdemo-
kraterna”.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TACK FÖR KAFFET!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Packar och gör sig redo för valet. Rose-Marie Fihn har varit engagerad i politiken sedan 1984, då hon hörde att Trolleviks 
äldreboende var i fara.

Rose-Marie Fihn har varit med förr, men bågarna har hon 
bytt... Fast nog känner vi igen henne?

För mig är det en själv-
klarhet att alla ska 

kunna läsa, skriva och 
räkna efter nio år i 

skolan.
Rose-Marie Fihn om en 

läsa-skriva-räkna-garanti.

– Rose-Marie FIhn (FP) har förberett sig i fyra år och tror på maktskifte


