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Boel Holgersson (C) gillar att blogga och även på facebook är hon mycket aktiv. Den virtuella världen är minst lika viktig idag, menar hon. Den senaste bloggen handlar om att kommunfull-
mäktiges och kommunstyrelsens ordförande åkte till Kronprinsessans bröllop trots att fullmäktige hade tagit beslut om att inte uppvakta. "Gå på fest utan present, rimmar illa. Har man 
tackat nej till att uppvakta bör man inte heller gå på festen" menar Boel.

Kärnverksamhet först – kommunhus sen
NOL. – När kärnverk-
samheten med skola, 
vård och omsorg haltar 
kan du inte köpa ban-
dyhallar, bygga nya 
idrottshallar eller pla-
nera ett nytt kommun-
hus.

Boel Holgersson (C) 
är mycket kritisk till 
den rödgröna majorite-
ten i Ale kommun.

– Jag tror aleborna 
förstår att det är dags 
för något nytt nu, 
säger hon bestämt.

Boel Holgersson har varit 
med länge nu och de poli-
tiska uppdragen har bara 
blivit fler, så många att hon 
bestämde sig för att hoppa av 
sitt civila jobb på Studieför-
bundet Vuxenskolan.

– Jag vill gärna uppleva 
min pension. Det blev till 
sist omöjligt att kombinera 
alla politiska uppdrag med 
ett civilt chefsjobb. Vi tog en 
diskussion, min man och jag, 
där vi kom fram till att vi nog 
skulle klara oss ekonomiskt 
om jag sa upp mig. Politik tar 
mycket tid, säger hon.

Valrörelsen har varit i full 
gång sedan vårmarknaden i 
Älvängen den 25 april.

– Det var en rekordti-
dig start i år, men det blåser 
verkligen medvind nu. Det 
är uppenbart att aleborna 
har tröttnat på att inte få 

besked om skolan och äld-
reomsorgen till exempel. Vi 
i Centerpartiet säger rent ut 
att vi ska bygga ett centralt 
äldreboende i Älvängen. Vi 
tänker inte ställa oss bakom 
att bygga om Vikadamm som 
Länsstyrelsen tidigare har 
anmärkt på, då boendemil-
jön inte anses vara tillräckligt 
bra. Vikadamm är byggt som 
ett sjukhem och är väldigt 
sjukhuslikt så det är i sig inte 
så konstigt att myndighe-
ten har synpunkter. Ett nytt 
boende ska ligga centralt, 
där servicen i samhället kan 
komma alla till del, menar 
Boel.

Vad Centerpartiets lis-
tetta tycker i olika frågor är 
inte svårt att lista ut. Dels är 
hon tydlig dels ser hon till 
att kommunicera ut det på 
många olika sätt. Bloggen 
är ett av verktygen som hon 
till skillnad från många andra 
försöker använda flitigt.

Bloggar
– Det är bra att skriva mycket 
och ofta, då måste du tänka 
till innan du formulerar dig. 
Idéerna bearbetas på så vis 
en extra gång, sen är det kul 
att få respons av andra, säger 
hon.

Senaste bloggen handlar 
om att kommunstyreslens 
och kommunfullmäktiges 
ordförande reste till Kron-
prinsessans bröllop, trots att 
Ale kommun tagit beslut om 

att inte uppvakta.
– Att tacka nej till att upp-

vakta och sedan ändå gå på 
kalaset rimmar illa, menar 
hon.

Likt de allra flesta har hon 
engagerat sig i skolfrågan.

– När majoriteten försva-
rar de dåliga resultaten med 
att det beror på föräldrarnas 
låga utbildningsnivå blir jag 
förvånad. Skulle vi inte ha 
en skola för alla? Det ska väl 
inte spela någon roll när du 
börjar skolan vad dina föräld-
rar kan eller inte. Vår skola 
ska vara så bra att alla kan nå 
resultat i den oavsett utbild-
ningsnivå bland föräldrarna, 
säger Boel.

Statligt ansvar
Inte ens Ale kommuns sats-
ning på offensiva arbets-
marknadsåtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten får 
beröm av Holgersson.

– Det är numera ett stat-
ligt ansvar. Kommunen ska 
använda sina pengar till den 
verksamhet vi är ålagd att 
sköta, exempelvis skolan. Vi 
hade kunnat göra mycket för 
våra arbetslösa ungdomar 
utan att satsa egna miljoner. 
Kommunen måste bli bättre 
på att sälja sina tjänster till 
staten, säger hon.

Miljöfrågor engagerar 
också Boel. Den nya över-
enskommelsen om kärn-
kraften i Sverige gjorde ont 
från början, men nu har hon 

lugnat sig.
– Den leder till att det blir 

mycket kostsamt och oeko-
nomiskt att bygga nya kärn-
kraftverk. Det gör att vi auto-
matiskt leder utvecklingen 
mot en satsning på förnyel-
sebar energi. säger Boel som 
var mycket aktiv under kärn-
kraftsomröstningen i början 
av 1980-talet.

EU-motståndare
EU är en annan fråga som 
hon debatterade flitigt.

– Så här 15 år senare kan 
jag väl ändå konstatera att det 
inte blev riktigt så illa som 
jag befarade, men inte heller 
så bra som förespråkarna sa.

Företagandet i Ale tycker 
hon ska utvecklas mot tjäns-
tesektorn.

– Vi tänker för mycket på 
industri och tillverkning. Jag 
tror att framtiden handlar om 
tjänsteföretag som utveck-
las. Därför måste vi kunna 
erbjuda attraktiva kontors-
hotell nära våra kommuni-
kationer. Tillståndshand-
läggningen måste också bli 
enklare. Ett bygglov ska du 
kunna få besked om mycket 
snabbare än idag. I de fall 
där du kanske inte ens behö-
ver bygglov ska du kunna få 
besked om det omgående, 
menar Boel.

Det långa engagemanget 
i Centerpartiet gör att hon 
kan stoltsera med att bland 
annat ha suttit i samma 

arbetsgrupp som en viss 
Maud Olofsson.

– Vi hamnade i en analys-
grupp efter valet 1994 som 
inte var någon större fram-
gång för partiet.

Hur tycker du att Maud 
har skött sin ministerroll?

– Strålande om jag ska 
vara ärlig. Hon redde ut 
Saabaffären och sparade 
därmed miljarder till staten 
bara genom att vara tydlig 
och stark. Jag tycker det blev 
en konstig debatt, där S och 
MP som annars förespråkar 
att vi ska köra mindre bil 
plötsligt ville köpa bilfabrik 
för skattebetalarnas pengar. 
Sverige har Maud att tacka 
för mycket, men hon har fått 
alldeles för lite uppskattning, 
svarar Boel.

Nu väntar sommar och 

semester. Mycket av tiden 
tillbringas då i hembygden 
Sankt Anna i Östergötland.

– Vi har byggt ett nytt hus 
där vi kan bo året runt. Det 
är kul att träffa familj, släkt 
och vänner.

Det blir en perfekt upp-
laddning innan det blåser 
upp till valspurt i höst.

– Det blåser redan kraftig 
medvind. Lyckas vi inte i år, 
lyckas vi aldrig.

BOEL HOLGERSSON
Ålder: 56
Bor: Villa i Nol.
Yrke: Överförmyndare i Ale och egen 
företagare inom undervisning och 
administration.
Familj: Gift med Christer, barnen 
Helena, tvillingarna Petra och Per-
nilla från tidigare äktenskap, samt 
maken Christers tvillingsöner.
Politiska uppdrag: ledamot i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktige, Överförmyndar-
nämnden, Polisstyrelsen och sociala 
styrgruppen i Göteborgsregionen.
Intressen förutom politik: Linedance.

Förebild: ”Min pappa. Han var lant-
brukare och centerpartist”.
Om jag vore ett djur: ”Då hade 
jag varit en hemkär och egensinnig 
katt”.
Vill jag bjuda hem på middag: José 
Manuel Barroso. ”EU-kommissionens 
ordförande hade varit intressant att 
få prata med. Undrar så hur han ser 
på EU:s framtid?”
Då bjuder jag på: ”Hemodlad färsk 
potatis, sill, gräslök och gräddfil 
samt jordgubbar till efterrätt”.
Smultronställe i Ale: ”Kilanda allé 
och området däromkring”.
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– Bloggaren och centerpartisten, Boel Holgersson, har strategin klar


