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BARNBOKENSDAG

20 november

Fiskedamm, drakfika, pyssel
och spännande tävlingar.

Tid:  Lördag 20 november, kl 11 - 14.    
Sagostunder kl 11.30, kl 12.30.
Barnteater ”Kommer du ihåg?”  

obs förköp från 30 okt!

Plats: Ale bibliotek, 

Nödinge

tema: 
drakar & 

dinosaurier
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KOM GÄRNA 

UTKLÄDD!

ÄLVÄNGEN. På mån-
dagskvällen valdes 
moderaten Mikael Berg-
lund, 38, till Kommun-
styrelsens ordförande 
i Ale.

Det är ett uppdrag 
han har längtat efter, 
men samtidigt känner 
respekt för.

– Vi vill förändra och 
förbättra så mycket, 
men vi måste se till att 
göra allt i rätt ordning, 
säger han.

Det nyvalda Ale kommun-
fullmäktige höll sitt första 
sammanträde i måndags-
kväll. Alliansen med stöd av 
Aledemokraterna kunde som 
största minoritet föreslå och 
rösta fram Mikael Berglund 
som Kommunstyrelsens nye 
ordförande i Ale.

– Det är få förunnat att få 
en sådan här chans. Jag ser 
fram mot att få titta in bakom 
kulisserna och se hur allt 
fungerar i en kommun i prak-
tiken. Min grundinställning 
är att vara ödmjuk, lyssna, se 
och lära. När jag har skaffat 
mig en korrekt bild av verk-
samheten ska jag diskutera 
med mina allierade, men det 
stämmer inte att ”när bor-
garna tagit makten ska kvasten 
gå”. Vi kommer säkert att 
vilja förändra saker, men vår 
ambition är inte att sparka 
ut folk. Förhoppningsvis ska 
vår utveckling istället leda till 
nya jobb, säger Mikael Berg-
lund direkt.

Moderaterna gick till val 
på ”Förnyelse, förändring, 
förbättring”. Nu ska parollen 
bli verklighet.

– Vi vill förändra arbets-
kulturen i kommunen. Ingen 
ska vara rädd för att lyfta 
fram saker som inte fung-
erar. Allt måste upp till ytan. 
Målet är en öppen och till-
låtande kultur där vi synar 
problemen och gemensamt 
hittar lösningar, säger Mikael 
Berglund.

Han sticker inte under stol 
med att den största sektorn, 
Utbildningsnämnden, blir 
det område som omgående 
kommer att genomlysas.

– Vi är inte nöjda med 
resultaten och den debatt 
som förs tyder på att vi har 
en del att göra. Jag tror inte 
att det finns någon ström-

brytare som vi bara kan slå 
av eller på för att lösa situa-
tionen, utan det gäller för oss 
att identifiera bristerna. Jag 
tror det krävs olika insatser 
och åtgärder på varje enskild 
skola. Det finns sannolikt 
inte en universal lösning. Vi 
måste ut och besöka samt-
liga enheter, tala med per-
sonal, skolledning, föräldrar 
och inte minst barnen. Sen 
ska vi presentera ett hållbart 
förslag som jag hoppas kan 
förankras brett, säger Mikael 
Berglund.

På agendan
Även om skolan är det enskilt 
största området finns det mer 
på agendan för det moderata 
kommunalrådet.

– Inom äldreomsorgen har 
vi en målsättning att kunna 
erbjuda lokalt tillagad mat. 
Nu måste vi utreda vad det 
kostar och om det är prak-
tiskt genomförbart på samt-
liga ställen. De beslut vi tar 
ska vara grundade på fakta.

Fritids- och föreningsli-
vet är också ett prioriterat 
område. Moderaterna utlo-
vade i valrörelsen fyra konst-
gräsplaner under den kom-
mande mandatperioden.

– Det har vi inte glömt. 
Vi kommer att sparka igång 
det första projektet så snart 
vi kan, men vi har ju knappt 
tillträtt än. Som det ser ut 
just nu är siktet inställt på att 
starta i Alafors, säger Mikael 
Berglund och tillägger:

– Vad som avgör takten i 
den här frågan är hur långt 
fram klubbarna ligger i sina 
förberedelser. Vi vill göra 
detta gemensamt annars blir 
det inget bra.

Fler fritidsgårdar var ett 
annat vallöfte.

– Vi har lovat tre nya fri-
tidsgårdar och den bollen 
är nog redan i rullning. Det 
krävs utredningar, kost-
nads- och konsekvensanaly-
ser innan vi tar beslut, men 
vi har bestämt oss för att 
genomföra det vi har gått till 
val på. Hur det ska ske tittar 
vi på den närmsta tiden. 

Ale Arena, bandyhuset 
även kallat, har det blåst runt 
under den gångna mandat-
perioden. Alliansen har varit 
kritisk till hur frågan har 
hanterats.

Vad händer nu?
– Arenan står där och det 

är inte aktuellt att montera 
ner den. Vi ska använda den 
så bra som det bara är möj-
ligt. Jag vet att det finns 
tankar kring hur området kan 
utvecklas och vi är beredda 
att lyssna. Det gäller att göra 
något bra av det vi har, svarar 
Mikael Berglund.

Han lämnar ett uppdrag 
som säljare till fordonsin-
dustrin, i ett mindre privat 
företag, för att som första 
moderata kommunalråd på 
16 år försöka leda Ale med en 
fyra partier stor koalition.

–Vi har en väldigt bra 
dialog och  jag ska göra mitt 
bästa för att hålla alla infor-
merade. Jag hoppas det inte 
är för många beslut som 
måste tas här och nu, utan 
att jag hinner rådfråga mina 
kamrater först. De flesta 
beslut tror jag mår bäst av att 
få vänta en natt.

Mikael Berglund (M) Kommunstyrelsens nya ordförande i Ale:

”Vi vill förändra och 
förbättra så mycket”

SANNOLIKA
ORDFÖRANDEN

Utbildningsnämnden: 
Peter Kornesjö (M)
Omsorgsnämnden: 
Boel Holgersson (C)
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Jan A Pressfeldt (AD)
Kultur- och fritidsnämnden: 
Jan Skog (M)
Kommunfullmäktige: 
Klas Nordh (FP) valdes i måndags
Alebyggen: Sune Rydén (KD) 
Förutom fullmäktiges ordförande 
är övriga ännu inte valda.

MIKAEL BERGLUND
Ålder: 38
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Mia, barnen Tilde 8 
år och Theo 5 år.
Yrke: Kommunstyrelsens ordförande 
från 1 november.
Om Ale gymnasium: ”Vi måste hitta 
själen igen, YEE, entreprenörsskap är 
kanske rätt metod för hela skolan”.

Om näringslivet: ”Vi måste utvär-
dera vad som har gjorts och fråga 
företagarna vad de vill ha, sen vill jag 
få en tätare kontakt mellan skola och 
näringsliv”.
Om oppositionen: ”Hoppas att de 
kommer med många kreativa idéer. 
Vi tänker inte stoppa något som är 
bra på grund av en partisymbol”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Berglund (M) valdes på måndagskvällen till Kommun-
styrelsens ordförande i Ale.


