
ALE. Här är de 49 leda-
möter som efter valet 
nu tar plats i Ale kom-
munfullmäktige.

Första sammanträdet 
för de nya ledamöterna 
är 1 november.

Yngst i gänget är 
Moderaternas Isabell 
Korn, 18, och från 
samma parti kommer 
också fullmäktiges 
äldste, Åke Johansson, 
78.

17 av 49 ledamöter i Ale kom-
munfullmäktige gör debut i 
det högsta beslutande orga-
net. De två största partierna 
föryngrar betänkligt och lan-
serar i sammanhanget täm-
ligen unga politiker. Soci-
aldemokraterna har i An-
dreas Hector en engagerad 
24-åring och Moderaterna 
släpper in precis myndiga Isa-
bell Korn.

– Det känns jättekul och 
framför allt väldigt inspire-
rande. Jag är mest med för 
att lära, men jag har svårt för 
att bara sitta tyst och lyssna. 
Jag kommer nog att röra om 
lite i grytan. Förhoppnings-
vis kan jag se saker ur lite nya 
perspektiv, säger hon.

Förutom fullmäktige 
hoppas Isabell Korn få fler 
förtroendeuppdrag.

– Skolan engagerar mig 
mycket, men eftersom jag 
fortfarande är elev i Ale gym-
nasium skulle det kännas kon-
stigt att sitta med i Utbild-
ningsnämnden. Det kanske 
kan bli något inom kultur, 
idrott eller miljö.

Valet blev en stor fram-
gång för Moderaterna och 
Isabell Korn, men riktigt nöjd 
är hon inte.

– Nej, vi lyckades inte 
få egen majoritet vilket var 
målet, men vi får hitta nya 
vägar. Möjligheterna för för-
ändring och förnyelse har åt-
minstone blivit bättre. Vad 
som händer med Sverigede-
mokraterna återstår att se. 
Som läget är just nu har de en 

vågmästarroll och det känns 
inte jättebra.

Det nya fullmäktige i Ale 
blir tämligen jämlikt. 28 av 
49 ledamöter är män, det är 
drygt 57%. Det är Sverigede-
mokraterna (SD) och Mode-
raterna som höjer snittet. 
SD saknar helt kvinnor på 
sin lista. 

Vem som ska leda Ale 

kommunfullmäktige är ännu 
inte känt, men alliansen 
jobbar med frågan. Måndag 
1 november ska han eller hon 
leda sitt första sammanträde 
för kommunfullmäktige i Ale.

alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 40  |   20106

För programutbud och info besök 

www.alegymnasium.se

>>

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET, 2500p

Jag vill jobba inom handel 
och sälj. Och jag vill bli rik.
Jonna,
Handels- och administrationsprogrammet,
Ale gymnasium 2010

Vi möter Jonna och Jonathan, två elever från 
Handels- och administrationsprogrammet.

Varför valde du Handels på Ale gymnasium?
Jonna: Jag vill jobba inom handel och sälj.  
Och jag vill bli rik.
Jonathan: Jag vill kunna plugga vidare och då ha en bra 
grund med mycket ekonomi. Om jag sen inte vill det, är 
det lätt att få jobb efteråt. Ale är bra för det är nära. Man 
har mer praktik och träffar mycket nytt folk.

Har det blivit som ni förväntat er?
Jonna: Bättre, klassen är jättebra. Vi hänger på fritiden 
och i skolan.

Vad drömmer Du om?
Jonathan: Att bli ekonomiskt oberoende och ha mycket 
fritid som egenföretagare.

Besök oss på Gymnasiedagarna 
och Öppet hus den 23/11! Här är Ales nya 

kommunfullmäktige

Andreas Hector (S) är yngst 
hos Socialdemokraterna med 
sina 24 år.

Isabell Korn (M) är inte bara 
yngst hos Moderaterna utan 
också i hela kommunfullmäk-
tige. Inte så konstigt heller – 
Isabell är bara 18 år.

ALE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

MODERATERNA (11)
Peter Kornesjö
Mikael Berglund
Isabell Korn
Elisabeth Mörner
Kajsa Nilsson
Jan Skog
Ewa Johansson
Dennis Larsen
Fredrik Johansson
Dan Björk
Åke Johansson

CENTERPARTIET (2)
Boel Holgersson
Anitha Kristiansson

FOLKPARTIET LIBERALERNA (3)
Rose-Marie Fihn
Lars-Erik Carlbom
Klas Nordh

KRISTDEMOKRATERNA (2)
Sune Rydén
Chatarina Engström

ALEDEMOKRATERNA (6)
Jan A Pressfeldt
Ingela Nordhall
Ulf-Göran Solving
Helene Ahlberg
Lars-Eric Calås
Jerzica Broszniowski Ahlberg

SOCIALDEMOKRATERNA (17)
Jarl Karlsson
Eva Eriksson
Rolf Gustavsson
Paula Örn
Jean Altun
Mariam Hagberg
Dennis Ljunggren
Inga-Lill Andersson
Willy Kölborg
Monica Samuelsson
Tony Norrman
Natalya Raad
Toni Andersson
Elaine Björkman
Andreas Hector
Elisabeth Bredesen
Peter Ohlsson

VÄNSTERPARTIET (3)
Göran Karlsson
Johnny Sundling
Ingmarie Torstensson

MILJÖPARTIET (2)
Peter Rosengren
Minna LJungberg

SVERIGEDEMOKRATERNA (3)
Rune Karlsson
Johan Fjellheim
Lennie Kjellman
(Inom parentes anges antalet mandat)

Inget samarbete mellan 
Miljöpartiet och alliansen
ALE. Alliansen fick 
nobben.

Miljöpartiet i Ale vill 
inte samarbeta med en 
borgerlig minoritet.

Därmed står det klart 
att alliansen kommer 
att vara beroende av 
Sverigedemokraterna.

Alliansen förhörde sig om 
Miljöpartiets intresse av att 
ingå i en ny majoritet i Ale 
kommunfullmäktige. MP 
behandlade frågan i förra 
veckan.

– När vi tittar på vårt val-
manifest ser vi inte att vi kan 
samarbeta i en konstellation 
med Aledemokraerna. Vi 

ligger för långt ifrån varan-
dra i viktiga miljöfrågor, säger 
ordförande Marcus Larsson 
och fortsätter:

– Däremot har vi inte 
stängt dörren för att samar-
beta i specifika frågor i full-
mäktige. Vi har inget intres-
se av att låta Sverigedemokra-
terna få en vågmästarroll i alla 
viktiga frågor. Känner allian-
sen för att samtala så är vi be-
redda att göra det.

Moderaternas talesman, 
Mikael Berglund, var både 
förvånad och besviken över 
beskedet från Miljöpartiet.

– De avböjer att vara med 
och ta ansvar för Ale. Jag var 
ganska säker på att de åtmins-

tone ville diskutera frågan. 
Märkligt att man inte vill vara 
med och förverkliga sin po-
litik när det erbjuds tillfälle. 
Min förhoppning var att bilda 
en stark majoritet, men då 
krävs att många vill ta ansvar. 
Hur som helst så kommer 
vi att genomföra stora sats-
ningar inom skolan och där 
kommer jag att söka breda 
lösningar över blockgrän-
serna. Det hoppas jag faller i 
god jord även på andra sidan, 
säger Berglund.
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