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Alliansen hoppas på bredare samverkan
ALE. I måndags bekräf-
tade Länsstyrelsen 
valresultatet i Ale 
kommun.

Mandatfördelningen 
från valnatten ligger 
fast.

Samtidigt står det 
klart att Peter Korne-
sjö med sina 427 kryss 
blir Moderaternas för-
stanamn i kommunfull-
mäktige.

Allianspartierna (Modera-

terna, Folkpartiet, Kristde-
mokraterna och Centerpar-
tiet) får totalt 18 mandat i Ale 
kommunfullmäktige. För att 
nå majoritet krävs stöd från 
bland andra Aledemokrater-
na.

– Det är ett av partierna 
som vi pratar med. När vi 
vet vilka som vill sitta med i 
samma båt börjar arbetet med 
att jämka samman politiken. 
Det kan handla om att lägga 
till saker som andra tycker är 
viktiga och dra ifrån sådant 

som vi inte har stöd för i en 
"ny" Allians, säger Modera-
ternas Mikael Berglund och 
fortsätter:

– Det blir nog inte så svåra 
förhandlingar eftersom vi alla 
är överens om att nu är det 
skolan som är nummer ett. På 
den punkten hoppas jag att vi 
kan föra fram en skolpolitik 
över blockgränsen. Just den 
verksamheten behöver kon-
tinuitet.

Det är tydligt att Modera-
terna hoppas kunna få med 

sig ytterligare ett parti för-
utom Aledemokraterna i en 
ny majoritet. Det skulle göra 
dem oberoende av Sverigede-
mokraterna.

– Vi är öppna för alla för-
slag. Nu handlar det om att 
skapa något bra för Ale, tro-
värdigt och långsiktigt, säger 
Berglund.

När personrösterna räk-
nades var det en annan mo-
derat som hamnade överst. 
Peter Kornesjös kometkarri-
är gav honom 427 kryss.

– Det är hedrande. Jag 
känner mig väldigt stolt 
och nästan lite generad. Jag 
känner ett stort stöd hos ale-
borna, men Mikael Berglund 
är vårt "förstanamn" och jag 
aspirerar inte på någon kom-
munalrådspost denna gång, 
säger Kornesjö.

Rösterna gör ändå att han 
formellt blir partiets listetta.

Hur blir det med konst-
gräsplanerna som du drev så 
hårt?

– Den frågan får jag för-

hoppningsvis möjlighet att 
förverkliga nu, men först ska 
en ny majoritet ta position.

Partierna har fram till den 
1 november på sig att forma 
sina trupper, då sammanträ-
der nya Ale kommunfullmäk-
tige för första gången. Fram 
till dess lär det förhandlas in-
tensivt om vilka som ska ingå 
i en majoritetskoalition.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vad händer i partiet? Förvånade valresultatet er?

Rune Karlsson
Sverigedemokraterna

– Det händer ingenting. 
Ingen vill ju tala med oss. 
Valresultatet förvånade mig 
inte ett dugg, men jag hade 
hoppats att vi skulle ha fått ett 
ännu större inflytande i Riks-
dagen. Att Alliansen skulle 
vinna var jag övertygad om, 
både i Ale och på riks. För 
övrigt så tyckte jag aldrig om 
Olof Palme heller om någon 
trodde det efter förra veck-
ans artikel.

Hasse Andersson
Socialdemokraterna

– Nu inleder vi diskus-
sionerna med övriga parti-
er. Inget av blocken har egen 
majoritet, utan det krävs för-
handlingar. Återstår att se vad 
de kan leda till. Vi kommer 
också att analysera resultatet 
och diskutera detta internt i 
partiet. Resultatet är tråkigt, 
men inte särskilt förvånande. 
Vi följer rikstrenden och gör 
inte sämre ifrån oss i Ale, utan 
är som vanligt 5% bättre här. 
Vad som krävs är en analys 
centralt eftersom vår politik 
uppenbarligen inte har nått 
fram till invånarna.

Marcus Larsson
Miljöpartiet

– Vi kommer att hålla ett 
medlemsmöte där vi disku-
terar valresultatet. Det är yt-
terst medlemmarna som be-
stämmer hur vi ska ställa 
oss till en eventuell förfrå-
gan från Alliansen. Sedan 
är det ju intressant för oss 
att veta hur Alliansen tänker 
agera. Om de väljer att sam-
arbeta med Aledemokrater-
na finns det två budgetar och 
två olika strategiska planer, 
vilken gäller?

– Jag trodde och hoppa-
des att vi skulle få ett tredje 
mandat i Ale kommunfull-
mäktige, men tyvärr fick vi 
inte samma  effekt lokalt som 
i riksdagsvalet.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet

– Vi backar ett mandat 
och det är aldrig roligt. En 
första analys är väl att vi inte 
har varit tillräckligt synli-
ga lokalt. Engagemanget har 
inte varit tillräckligt stort på 
gator och torg. Utveckling-
en i riket har självklart också 
varit negativt för oss.

– Resultatmässigt är det in-
tressant att se hur Alliansen 
tänker göra i samarbetet med 
Aledemokraterna. De har ju 
varsin budget, vilken kör de 
på?

Boel Holgersson
Centerpartiet

– Vi ska nu sätta oss i Alli-
ansen och gå igenom resulta-
tet. Det blir samtal om hur vi 
kan gå vidare och vilka parti-
er som kan tänkas samarbeta 
med oss. Tyvärr har vi ingen 
egen majoritet.

– Resultatet är en stor be-
svikelse för oss i Centerpar-
tiet. Det kändes väldigt posi-
tivt, men stödet var inte riktat 
till oss utan till Alliansen i 
stort. Läget med Sverigede-
mokraterna som vågmästa-
re känns inte bra. Förhopp-
ningsvis kan vi nå en bredare 
samverkan.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet

– I Alliansen inleds nu 
samtal om vad vi vill få ut av 
valresultatet. Det kommer att 
krävas förhandlingar med ett 
par partier och det gäller att 
vi är fortsatt överens om vilka 
krav vi ställer.

– Resultatet förvånar mig. 
Jag trodde faktiskt inte in-
nerst inne att den rödgröna 
majoriteten gick att besegra. 
Nu har vi goda förutsättning-
ar att nå ett maktskifte även i 
Ale och det känns fantastiskt 
skönt efter dessa år med total 
förnekelse.

Sune Rydén
Kristdemokraterna

– Det är dubbla känslor i 
partiet. Vi backar, men Al-
liansen tar ändå över i Ale. 
Jag hoppas vi kan nå en bred 
samverkan så att vi minime-
rar Sverigedemokraternas 

inflytande i Ale. Det tror jag 
att alla etablerade partier är 
överens om.

– Jobbigt att just Kristde-
mokraterna blir ett av parti-
erna som tappar i Alliansen 
och detta måste vi nu disku-
tera och analysera.

Jan A Pressfeldt
Aledemokraterna

– Vi avvaktar och inväntar 
att andra partiledare tar in-
itiativ. Vi vet vad vi vill och  
med våra 2000 röster i ryggen 
har vi självklart en del att säga 

TACK ALLA 
VÄLJARE OCH 
VALARBETARE!
I kommunalvalet fick Aledemokraterna 
nästan 2.000 röster och vi befäster 
därmed vår ställning som ett av de 
ledande politiska krafterna i vår 
kommun. Vi lovar att göra allt för att 
tillsammans med andra goda krafter 
skapa en bra utveckling för Ale kommun! 

TACK FÖR FÖRTROENDET!

...vi har idéerna för Ale i framtiden!

www.aledemokraterna.se

Vänsterpartiet i Ale

Tackar alla 
som bidragit 
i valrörelsen

till om.
– Det är intressant att vi nu 

får en ny majoritet.
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