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NOL. På onsdag väljer 
Socialdemokraterna i 
Ale sin efterträdare till 
Jarl Karlsson.

Enligt vad lokaltid-
ningen erfar står valet 
mellan två kvinnor.

Paula Örn, 31, eller 
Monica Samuelsson, 
54.

Inget ont som inte har något 
gott med sig. Valförlusten i 
september har väckt Social-
demokraterna i Ale till nytt 
liv. På första medlemsmötet 
efter debaclet närvarade över 
80 personer och på onsdag 
när partiet ska nominera 
ledamöter till Kommunsty-
relse, vice ordförande till 
fullmäktige och inte minst 
ett kommunalråd väntas över 
100 medlemmar ansluta.

– Det är naturligtvis väl-
digt positivt att engage-
manget ökar och att fler visar 
intresse, säger Ale Arbetar-
ekommuns Hasse Anders-
son (S).

Det rödgröna samarbetet 
medför att Socialdemokra-
terna får lämna en ordinarie 
ledamotplats i Kommunsty-
relsen till Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet som tillsam-
mans bara har rätt till en stol.

– Det är viktigt att våra 
samtliga tre partier får med-
verka i Kommunstyrelsen 

och därmed har möjlighet att 
lägga förslag, menar Hasse 
Andersson.

Två dagar före nomi-
neringsmötet spekuleras 
det vilt på bygden. Störst 
intresse tilldrar sig valet av 
kommunalråd, efterträdaren 
till Jarl Karlsson.

– Vi har sett fyra alternativ 

till den posten och visst går 
det många rykten. Förhopp-
ningsvis kan valberedningen 
enas om ett förslag imorgon 
(läs tisdag), i annat fall får vi 
lägga två alternativ. Vi för-
söker presentera en paket-
lösning som ska fungera bra 
för partiet som helhet. Som 
målsättning har vi att 2014 

vara redo att ta över igen. 
Det innebär att vi jobbar 
med generationsväxlingen 
och prioriterar våra yngre 
kandidater först. För att allt 
ska fungera väl under tiden 
som våra nya förmågor lär 
sig behåller vi också en del 
äldre och rutinerade kam-

rater i strukturen, säger Eje 
Engstrand, valberedningens 
sammankallande.

Mellan raderna förstår 
man att det inte har varit all-
deles enkelt att sy ihop ons-
dagens förslag.

– Det är alltid svårt när du 
har fler nominerade än upp-

drag, säger Engstrand.
Han använder flera 

målande beskrivningar för 
att beskriva svårigheterna.

– Ibland måste någon 
spela vänsterback mot sin 
vilja bara för att det är bäst 
för laget.

Förutom generationsväx-
lingen har Socialdemokra-
terna i Ale också att ta hänsyn 
till en jämn geografisk sprid-
ning och jämlik könsfördel-
ning.

1 december ska samt-
liga ledamöter till de olika 
nämnderna väljas på ett sista 
nomineringsmöte, men som 
sagt redan på onsdag vet vi 
vem som blir oppositions-
råd. Lokaltidningen tippar 
Monica Samuelsson i väntan 
på Paula Örn som med blott 
lite drygt två år som alebo 
inte anses redo än. Allt detta 
enligt obekräftade uppgifter 
till tidningen.

– Jag kommenterar inga 
namn idag. Hör av dig på 
torsdag, avslutar Eje Engs-
trand.

Monica Samuelsson eller Paula Örn?
– På onsdag väljer Socialdemokraterna kommunalråd
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Paula Örn (S) eller…. ….Monica Samuelsson (S) tar över efter Jarl Karlsson.

SURTE. Surte-Bohus 
biblioteks- och kultur-
förening drog som van-
ligt fullt hus.

Barnteatern Ko-Zoo 
med Maria Fahl och 
Tomas Karlström var 
dragplåstret till Bokens 
dag.

– Biljetterna tog slut 
även denna gång, kon-
staterade ordföranden, 
Doris Hellman.

Bokens dag tillhör numera 
traditionerna i Surte. När 
Surte-Bohus biblioteks- och 
kulturförening grundades för 
att rädda verksamheten var 
Bokens dag en av de publika 
aktiviteterna som inför-
des. I lördags var det dags 
igen. Förutom barnteatern 
Ko-Zoo med Mamma Mu 
och Kråkan såldes begagnade 
barnböcker och en fiskdamm 
förgyllde stämning hos den 
yngre generationen. Det 
serverades också fika, men 
utrymmet var trångt på grund 
av en pågående renovering 
som en vattenskada orsakat.

– Jättekul att vi trots allt 
lyckas fylla hela kulturhuset. 
Över 70 biljetter har sålts, 
konstaterade Doris Hellman.

Kampen mellan Mamma 
Mu och Kråkan om vilket 
Zoo som skulle kunna locka 
störst publik var fyndigt 
skriven. Kråkan hälsar på 
Mamma Mu och berättar 
att han varit på Zoo och sett 
många olika djur. Mamma 
Mu föreslår att öppna ett 

Koo-Zoo. Det finns så många 
djur i en ladugård. Kråkan är 
som vanligt mycket tveksam 
till Mamma Mu:s förslag men 
när hon påpekar att Kråkan 
är med så kommer han med 
många förslag på hur man 
ska kunna marknadsföra ett 
Kråk-Zoo. Pjäsen är skri-

ven av Jurija Wieslander. 
Barnen skrattade åtminstone 
inledningsvis högt och precis 
när koncentrationen började 
tryta tackade skådespelarna 
för sig. Med andra ord perfekt 
tajming.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tomas Karlström och Maria Fahl som Kråkan och Mamma 
Mu i barnteatern Ko-Zoo.

Mamma Mu och Kråkan drog fullt hus

�
Hålstensvägen 6, Älvängen • 0303-74 61 47

Telefontider:
Tis-fre 8-17

Lör 9-13

Lördag 30/10 kl 10-13 
gör Inläggsmakaren 

gratis 
fotanalyser 

          på plats hos 
Sportringen Ale torg. 

Ett ENKELT val


