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Hemma hos nya oppositionsrådet
– Paula Örn vann Socialdemokraternas omröstning
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NOL. Socialdemokra-
terna i Ale valde i ons-
dagskväll Paula Örn, 
32, till oppositionsråd.

Trots att hon blir 
kommunens yngsta 
kommunalråd någonsin 
är hennes uppfattning 
en annan.

– 32 år är en väldigt 
lång tid och jag ser mig 
varken som ung eller 
oerfaren, säger hon.

Det blev en sluten omröst-
ning när Ale Arbetarekom-
mun valde nytt oppositions-
råd. Medlemmarna hade två 
alternativ att ta ställning till, 
Monica Samuelsson, 54, 
eller Paula Örn, 32.

– Vi hade en väldigt bra 
diskussion om hur vi bör for-
mera våra trupper för att stå 
redo att ta över i framtiden. 
Paula Örn valdes till sist med 
en bred majoritet. Vi har 
alltid sluten omröstning när 
det står mellan två personer, 
så det var inget nytt, säger 
Hasse Andersson (S).

Det var en glad och 
mycket nöjd Paula Örn som 
lokaltidningen hälsade på 
hos i Nödinge i fredags efter-
middag.

– Det känns fantastiskt kul 
och väldigt spännande. Det 
är fortfarande lite ogreppbart 
att jag ska få jobba med poli-
tik på heltid i Ale kommun. 

Det har gått väldigt fort, 
men jag känner ett stort för-
troende och jag hade inte 
antagit utmaningen om jag 
inte trott att jag skulle kunna 
göra ett bra jobb för aleborna 
och partiet, säger hon.

Uppväxt i Floda, högsko-
lestudier i Göteborg, ett par 
år boende i Trollhättan och 
efter två och ett halvt år i 
Stockholm plötsligt nöding-
ebo.

– Ale är en intressant 
kommun i en mycket spän-
nande tid med en gigantsik 
utbyggnad av infrastruktu-
ren. När vi dessutom kunde 
få bo granne med en golf-
bana var det inte svårt att 
bestämma sig för att flytta 
hit, säger Paula.

Strategiskt val
Hon förstår inte fokuse-
ringen som har varit kring 
hennes ålder eller runt det 
faktum att hon bara bott i Ale 
en begränsad tid.

– För det första så hand-
lade valet mellan mig eller 
Monica Samuelsson inte om 
individuella egenskaper, utan 
partiet gjorde mer ett strate-
giskt val. Jag tycker inte 32 år 
är särskilt ungt, utan styrkan 
i vårt parti är tveklöst bred-
den. Vi har både unga och 
äldre medlemmar som nu 
är mycket engagerade i vår 
politiska omstart. Sedan kan 
förhoppningsvis jag utifrån 
min bakgrund bidra med 
lite nytt. Vidare tror jag det 
är värdefullt att jag själv har 
småbarn och är mitt i livet. 
Det ger mig en bra insikt och 
ökar trovärdigheten för mina 

synpunkter när frågor inom 
dessa områden kommer upp.

Sin politiska uppfattning 
sitter djupt. Hon har präglats 
av barndomen och även om 
Paulas föräldrar inte talade 
öppet om hur de röstade 
svarar hon att uppväxten 
skedde i ett socialdemokra-
tiskt hem.

– Det tror jag, men vad 
som har präglat mig mest är 
till exempel att min pappa 

aldrig fick chansen att få en 
gymnasieutbildning. Min 
politiska målsättning är att 
alla ska med och ha samma 
förutsättningar.

Djupt andetag
Paula ser fram mot jobbet 
som oppositionsråd och upp-
draget att vara delaktig i att 
staka ut en ny socialdemo-
kratisk politik för Ale.

– Vi ska analysera valet 
och ta ett djupt andetag. Som 
ett av två kommunalråd blir 
det min uppgift att tydlig-
göra våra idéer för väljarna. 
Jag ska driva debatten och 
visa aleborna att det finns ett 
alternativ. Det är en enorm 
möjlighet att kunna få vara 
ute i verksamheterna och 
suga upp alla idéer som finns, 
säger hon.

Beskriv din politiska 
bakgrund?

– Hittills har det mest 
handlat om utbildningsfrå-
gor. Jag har varit aktiv på det 

planet i drygt 15 år och har 
jobbat på lärarhögskolan, 
varit ordförande i student-
kåren i Göteborg, däremot 
var kommunpolitik något jag 
först kom i kontakt med efter 
att ha flyttat till Nödinge. I 
drygt två år har jag suttit i 
Kommunstyrelsen, berättar 
Paula.

Som politiker anser hon 
sig vara en god lyssnare som 
har lätt för att få kontakt med 
människor.

– Jag gillar att diskutera 
och argumentera, men jag är 
nog inte särskilt lätt att över-
tyga om någon har en annan 
åsikt.

Nu väntar fyra år i oppo-
sition för Paula Örn, något 
som hon 
beskriver som 
en ”lärpro-
cess”.

– På sätt och 
vis har båda 
k o m m u n a l -
råden samma 

ansvar. Vi ska båda ta fram 
seriösa förslag, planer och 
budgetar, men visst är det 
skillnad på att sitta i majori-
tet.

Att även Ale nu blir styrt 
av en borgerlig majoritet har 
hon också ett svar på.

– Gemene man har inte 
fullt ut sett konsekvenserna 
av den blå politiken. Det 
kommer de att göra snart och 
det är ett kallt samhälle som 
möter dem.

2014 har Socialdemokra-
terna tänkt att Paula Örn ska 
vara varm i kläderna för att ta 
över på allvar.

Samråd
Samråd angående fördjupad översiktsplan för Brandsbobergen, om-
rådet mellan Nödinge-Nol-Alafors. Den fördjupade översiktsplanen 
ställs ut för granskning under tiden 2010-11-03–2010-12-15. 

Planområdet är beläget öster om Nols samhälle och omfattar framförallt delar 
av området uppe på höjdplatån. Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt 
att ta del av i kommunhuset i Alafors vardagar kl 13.00–16.00 och tisdagar från kl 
13.00–18.00 samt på Ale kommuns medborgarkontor i Nödinge. 

Förslaget finns även tillgängligt på ale.se. Samrådsmöte hålls den 30 nov 
kl19.00 i Medborgarhuset, Alafors. Synpunkter skickas skriftligt senast den 15 
dec 2010 till samhällsplaneringsavdelningen, Ale kommun, 449 80 Alafors. Upp-
lysningar lämnas av Ann-Marie Carlsson, tfn 0303 33 03 25.

ALE-PROVET

Var ligger Prästalund? – Vet inte.
Rätt svar: I Starrkärr.
Var ligger Svenssons Livs? 
– I Alvhem.
Rätt!
Från vilken Aleklubb kommer 
Stefan Lövgren? – Surte.
Rätt svar: Skepplanda BTK.
När inträffade Surteraset? 
– Någon gång på 50-talet, vänta 
det är ju 60 år sedan. Jag säger 
1950.
Rätt!
Var ligger Forsvallen? Jag chan-
sar på Skepplanda.
Rätt!
Betyg: Väl godkänd efter bara 2,5 
år som alebo.

NYVALDA S-POLITIKER
Kommunstyrelsens arbetsut-
skott: Paula Örn, Rolf Gustavsson.
Kommunstyrelsen, ordinarie:
Paula Örn, 32, Nödinge, ombudsman 
lärarförbundet.
Rolf Gustavsson, 60, Alafors, elek-
triker. 
Björn Nilsson, 36, Älvängen, 
ombudsman Unionen.
Ann-Christine Paulin, 45, Bohus, 
administratör SKF.
Viveca Arvidsson, 60, Nödinge, 
butikschef Systembolaget.

Ersättare:
Klas Karlsson, 45, Nol, civilingenjör
Mariame Hagberg, 37, Hålanda, 
arbetsförmedlare
Hasse Andersson, 66, pensionär 
från årsskiftet.
Personalutskott:
Hasse Andersson, vice ordf.
Viveca Arvidsson
Kommunfullmäktiges presidium:
Inga-Lill Andersson, vice ordf.
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Ålder: 
Bor: Backa Säteri i Nödinge.
Yrke: 
Familj:Familj: Gift med Magnus, döttrarna Alva 2,5 år  Gift med Magnus, döttrarna Alva 2,5 år 
och Hanna 6 månader.och Hanna 6 månader.
Intressen förutom politik:Intressen förutom politik: ”Spelar en del golf,  ”Spelar en del golf, 
men som liten var jag scout”.men som liten var jag scout”.
Äter: Äter: ”En köttbit och ett glas rött vin passar mig”.”En köttbit och ett glas rött vin passar mig”.

Semester: Semester: ”Vi har ett sommarhus på Bohus ”Vi har ett sommarhus på Bohus 
Malmön”.Malmön”.
TV:TV: ”Nyheterna förösker jag väl se, men jag  ”Nyheterna förösker jag väl se, men jag 
gillar även dokusåpor. Det är avkopplande”.gillar även dokusåpor. Det är avkopplande”.
Bäst med Ale: Bäst med Ale: ”Nära, nytänkande och naturligt. ”Nära, nytänkande och naturligt. 
Nära en stad med en stor arbetsmarknad, inte Nära en stad med en stor arbetsmarknad, inte 
rädd för att prova nytt och dessutom en fantas-rädd för att prova nytt och dessutom en fantas-
tisk natur inpå knuten”.tisk natur inpå knuten”.

ÅlddÅ er:er: ÅlddÅ er:er:ÅlddÅ er:er: 
Boror::Borr:: Ba Backacka Sä Säterteri ii i Nö Nödindinge.BaBackacka Sä Säterteri ii i Nö Nödindinge.

PAULA ÖRNPAULA ÖRN

Paula Örn, född och uppväxt i Floda men numera nödingebo, valdes till oppositionsråd på Socialdemokraterna i Ales med-
lemsmöte i onsdagskväll.

Klas Nordh fullmäktiges 
nya ordförande
ALAFORS. Det nyvalda Ale kommun-
fullmäktige hade sitt första sammanträde 
i måndagskväll. Till ny ordförande valdes 
folkpartisten Klas Nordh och Inga-Lill 
Andersson (S), som har ägt klubban i fyra 
år, får istället agera vice ordförande den 
kommande mandatperioden.

Samtidigt valdes också ny Kommun-
styrelse. Ordinarie ledamöter blev enligt 
följande: Mikael Berglund (M), Isabell 
Korn (M), Dan Björk (M), Rose-Marie 
Fihn (FP), Åke Niklasson (C), Sune 
Rydén (KD), Ingela Nordhall (AD), 
Paula Örn (S), Ann-Christine Paulin 
(S), Rolf Gustavsson (S), Björn Nils-
son (S), Göran Karlsson (V) och Peter 
Rosengren (MP).

När de elva ersättarna skulle väljas före-
slog Socialdemokraterna en för mycket, 
vilket gjorde att man tvingades stryka ett 
namn. Olycksfågel i detta fall blev Tyrone 
Hansson. Jarl Karlsson (S) sitter kvar i 
Kommunstyrelsen året ut, då Björn Nils-
son tillträder.
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