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Ale kommun riske-
rar efter söndagens 
val att få en svag po-

litisk ledning. Alliansen till-
sammans med Aledemokra-
terna kommer bara att få 24 
av de 49 mandaten i kom-
munfullmäktige. Det räcker 
inte för att driva sin egen po-
litik. De behöver ytterliga-
re stöd och det lär säkert 
komma från Sverigedemokra-
terna. Problemet är att detta 
är inget som Alliansen egentli-
gen önskat sig, men nu blir de 
beroende av att de åtminstone 
inte röstar med den rödgrö-
na sidan. Det är inget bra sce-
nario för en kommun som är 
under utveckling. Något alter-
nativ är dock svårt att se. Att 
någon av de större Allianspar-
tierna skulle bryta sig ur sam-
arbetet och istället välja vän-
sterblocket är inte troligt, lika 
lite som att något av de röd-
gröna plötsligt skulle stå på 
Alliansens sida. Ingen sida har 
egen majoritet, men vid en 
kommande omröstning kring 
posten som Kommunstyrel-
sens ordförande är det mest 
troligt att Mikael Berglund får 
Sverigedemokraternas röster. 
Detta eftersom Aledemokra-
terna stöttar Alliansen och 
samtidigt har en dialog med 
Sverigedemokraterna. Det 
skulle i så fall fälla den rödgrö-
na ledning som verkat i Ale 
kommun de senaste 16 åren. 
Det står utan tvivel att vän-
stersidan gör totalt sett ett ka-
tastrofval.

Varför tappar då Social-
demokraterna greppet om 
det röda fästet i Ale? Det 
finns säkert många analyser 

som försöker ge svar på den 
frågan. En del talar säkert om 
allmänna högervindar och en 
rikstrend där Moderaterna 
med en populär Fredrik 
Reinfeldt påverkar resultatet 
även i Ale, men är det hela 
sanningen? Jag tror inte det. 
Politiken har varit för svag och 
de rödgröna vaknade försent. 
Det var för mycket ”nära, 
nytänkande och naturligt”. 
De konkreta åtgärderna var 
för få. Förtroendet för hur 
den negativa trenden i skolan 
skulle vändas återvanns aldrig. 
Medborgarna ville ha klara 
besked och när de inte fick det 
valde de bort vänstermajori-
teten. Det är min bestämda 
uppfattning att aleborna inte 
valde en moderat politik, de 
valde snarare bort den sittande 
regimen. Moderaterna gör ett 
kanonval och ökar med 7,7%. 
Det sker mer eller mindre utan 
politik. Kampanjen har varit 
allt annat än konkret, men den 
har gått hela vägen hem till 
Svensson. Skickligt – för det 
är ju det politik handlar om 
– att övertyga väljarna om en 
vision och ambition. Sen håller 
jag med om att ”förnyelse, 
förändring, förbättring” är 
en väldigt otydlig politik. Det 
finns förhoppningsvis mycket 
mer bakom det här. Strate-
gerna hos Moderaterna gjorde 
troligtvis bedömningen att det 
var just budskapet om förny-
else som skulle trummas in. 
Det var de rödgrönas svaghet 
som blev Moderaternas styrka 
genom att lansera en mer eller 
mindre ny och oförstörd trio. 
Närmare 3000 dörrknack-
ningar gav som synes resultat. 

Partiets rekrytering av tidigare 
bankchefen, Peter Kornesjö, 
bidrog säkert också till fram-
gången. Det skulle inte för-
våna mig om han blir den som 
får flest kryss när dessa räknas 
samman.

Moderaternas framgång till 
till trots, resultatet ger dem 
inte förtroendet fullt ut, men 
den räcker till en förändrad 
politisk kommunledning om 
inget revolutionerande händer. 
Samtidigt konstaterar jag att 
kampen mellan Alliansen och 
de rödgröna vanns av den 
sittande majoriteten. Social-
demokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet samlade ihop 
22 mandat jämfört med Alli-
ansens 18. Genom att alliera 
sig med Aledemokraterna och 
utgå från att Sverigedemo-
kraterna går Jan A Pressfeldt i 
hälarna kan ett majoritetsskifte 
inledas. Såväl vänsterblocket 
som Alliansen har tydligt 
deklarerat att något samarbete 
med Sverigedemokraterna 
inte är aktuellt, men nu har 
de sina tre mandat och kan 
både stjälpa och hjälpa de som 
vill leda Ale kommun. Det 
är ingen optimal situation så 

frågan är vem 
som egent-
ligen vann 
valet? 

Risk för en svag ledning
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

KUNGÖRELSE
Inbjudan till samrådsmöte

Ombyggnad väg 1978 mellan 
Verle och Gräfsnäs inom 
Ale och Alingsås kommun.
Trafikverket upprättar förstudie för 
ovanstående objekt med huvudmålet att 
förstärka och belägga vägen. 
Med anledning av detta inbjuder 
Vägverket till tidigt samrådsmöte.

Onsdag 22/9 kl 18:00.
Bygdegården i Hålanda.

Under informationsmötet kommer vi att gå igenom:
• Bakgrunden till projektet
•  Förutsättningar
•  Fortsatta arbetet

Vi tar tacksamt emot synpunkter inför den 
fortsatta projekteringen. 
Om man önskar ytterligare information om 
förstudien kan man kontakta 
Mattias Andersson Vägverket Mariestad, 
tel 0771-119119.
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Data för nybörjare 29/9
Digitalfoto 18/10
Gör ditt eget smycke
Akvarell
Färg och inre bild - skapa & måla
Gör egen gravsmyckning 26/10
- personlig dekoration för Allhelgona

PLATSER KVARSVAMPKVÄLL
i Hålanda Bygdegård

tisdag 28 september kl 19
��
�����
���
����
�����


���
���������� ���
!���"
��#�

$��#
%&	����
�'����&�������� ��(

)�*� �����*����
+*,���-.	��

www.sollebrunnsmobelaffar.se
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MIMOSA 
Dressinvägen 6, ALVHEM

Tel: 0703351738

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Centerpartiet Ale

TACK ALLA SOM 
RÖSTADE PÅ 

CENTERPARTIET


