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Mikael Berglund (M) Boel Holgersson (C) Rose-Marie Fihn (FP) Sune Rydén (KD)

NÖDINGE. Från Bryssel till 
Nödinge kan steget verka 
långt.

Så är inte fallet för EU-
parlamentarikern Olle Lud-
vigsson (S).

– Att vara ute så här är 
både roligt och nyttigt. Du 
måste veta vad folk tycker 
och känner, säger Olle till 
lokaltidningen.

Olle Ludvigsson har lämnat Bryssel 
under en period för att istället ägna 
sig åt valarbete för Socialdemokra-
terna i Göteborgsområdet.

– Valtemperaturen har stigit och 
det känns som att det har dragit 
igång på allvar. Själv är jag fullbo-
kad fram till den 30 augusti då jag 
återvänder till Bryssel, förklarar 
Ludvigsson när han möter väljare 
på Ale Torg.

Det är många som hejar igenkän-
nande och Olle Ludvigsson ser ut att 
trivas där han står vid Socialdemo-
kraternas valstuga.

– Det är en del gamla Volvoarbe-
tare som bor i Ale. 41 år på Volvo 
gör att man känner igen en del folk, 
skrattar Olle.

Sin roll i EU-parlamentet beskri-
ver han som annorlunda, men in-
tressant.

– Det har inneburit ännu mer 
jobb än vad trodde från början och 
naturligtvis många nya frågor att 
sätta sig in i. Det är dock väldigt be-

rikande och jag möter många trevli-
ga människor från olika länder.

– Det fattas betydligt fler beslut i 
Bryssel som har betydelse för Sveri-
ge än vad många kanske tror. Därför 
är det viktigt att vi har personer på 
plats.

Vilka blir de avgörande frågor-
na i den svenska valrörelsen?

– Jobben. Sedan har naturligtvis 
pensionärerna ett och annat att säga 
om skatter och så vidare.

Hur blåser vindarna?
– Det ser ut att bli ett väldigt jämt 

val och jag tror inte att det kommer 
att skilja så många röster till slut. 
Förhoppningsvis går svenska folket 
och röstar. Det är ett väldigt viktigt 
val för hur Sverige ska se ut på lite 
längre sikt. Klyftan växer och sjuka 
och arbetslösa får det ännu svårare 
i samhället. Skulle det ta ytterligare 
fyra år innan vi kommer till makten 
kan det bli jättesvårt att rätta till si-
tuationen, säger Olle Ludvigsson.

På förmiddagen var Olle Lud-
vigsson inbjuden till ETC i Nol, 
där han fick en redogörelse om fö-
retagets verksamhet.

– Det var intressant. Det är roligt 
när människor engagerar sig i nya 
saker. Personligen tror jag väl-
digt mycket på elbilar i framtiden. 
I Sverige ligger vi lite efter på den 
sidan och jag vet att det pågår stora 
satsningar utomlands, bland annat 
i Kina. Här har vi en match att gå.

JONAS ANDERSSON

Från Bryssel till Nödinge
– Olle Ludvigsson valpratade på torget

EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson gästade Socialdemokraternas valstuga på Ale Torg i torsdags. Här ses 
han i samspråk med Helge Hellman.


