
Att svinga klubban i kom-
munernas högsta beslutan-
de organ är mycket förknip-
pat med prestige – ett upp-
drag för politiska föredö-
men  brukar det heta. Förra 
måndagen valdes folkpartis-
ten Klas Nordh till ny ord-
förande i Ale kommunfull-
mäktige. Efteråt uppdagades 
att han hade skulder hos Kro-
nofogden.

– Mitt tidigare företag 
drabbades hårt av lågkon-
junkturen och jag tvingades 
i samband med detta att gå 
igenom personliga svårig-
heter. Det fanns en del avtal 
som det tog tid innan de löpte 
ut och jag fick med mig en 
tung skuldbörda. Min avsikt 
har hela tiden varit att betala 
tillbaka. Nu återstår bara 17 

000 kronor och vid årsskiftet 
hoppas jag vara skuldfri, säger 
Klas Nordh och tillägger:

– Det är mänskligt att 
någon gång hamna i skuld-
fällan, men det viktigaste då 
är att man gör allt för att ta 
sig ur den. Det har jag gjort.

Mikael Berglund delar den 
uppfattningen.

– I efter-
hand kanske 
det hade 
varit klokt 
om vi känt 
till skulden, 
men samti-
digt tycker 
jag att belop-
pet är ringa 
och så som 
jag har för-
stått saken är 

allt utagerat vid årsskiftet. 
Jag tycker det är viktigast att 
se till vilken ambition som 
finns och den är uppenbarli-
gen att göra rätt för sig. Det 
är nummer ett för mig.

ÄLVÄNGEN. Arkitek-
tyrket ärvde han av sin 
far, men den sociallibe-
ralistiska övertygelsen 
hittade han själv. 

Klas Nordh (FP) är 
kommunfullmäktiges 
nya ordförande men 
själv ser han sig i 
första hand som buss-
förare. 

Med ryggsäcken full 
av erfarenheter tar han 
nu ödmjukt över klub-
ban.

Att människor ”går sin egen 
väg” är ett uttryck som 
använts så många gånger att 
det ofta blir mer kliché än 
sanning. Men den vägen som 
Klas Nordh valt att vandra på 
är ingen motorväg fram till 
ett sedan länge utstakat mål. 
Den är slingrig och emel-
lanåt har han även stött på en 
del farthinder. Att bli vald till 
ordförande i kommunfull-
mäktige var ingenting han 
väntade sig.

– Jag är hedrad och ser 
med spänning fram emot 
uppdraget. Jag är med i 
politiken för att göra skill-
nad och på ordförandepos-
ten blir man delaktig på ett 
annat sätt. Det blir lättare att 
påverka den informella poli-
tiken och jag är en person 
som märks.

Pratar mycket
Klas Nordh säger själv att 
han pratar mycket, men så 
har det inte alltid varit.

Som liten var han blyg 
på de flesta plan, utom när 
det kom till politik där han 
snabbt blev säker i sin roll. 
Redan i grundskolan hittade 

han Folkpartiet och gick 
tidigt med i deras ungdoms-
förbund. 

Med politiken vid sidan 
om arbetade han många år 
som arkitekt och stormtriv-
des. I slutet av åttiotalet star-
tade han upp sin egen firma, 
men branschen gick upp och 
ner. Till slut bestämde han 
sig för att göra ett tvärkast 
och börja om – som bussfö-
rare. På bussbolaget Nobina 
är han dessutom både sam-
ordnande arbetsplatsombud 
och huvudskyddsombud. 
Detta innebär att han har 
hand om fackliga frågor samt 
representerar arbetstagarna i 
säkerhetsfrågor. 

Gillar sitt jobb
– Jag tycker mycket om mitt 
arbete, särskilt eftersom det 
är så socialt. Nu när jag är 
ordförande i kommunfull-
mäktige blir det nog mer folk 
som känner igen mig och det 
är roligt. 

Klas Nordh tycker inte 
bara om att umgås med män-
niskor, utan är även en sann 
djurvän. Tidigare höll han på 
mycket med hästar. Han har 

både kört ekipage och tävlat i 
hoppning och dressyr. Även 
om han inte äger några egna 
idag så finns intresset kvar. 

På frågan om vad som är så 
speciellt med just hästar blir 
svaret aningen oväntat, fast 
ändå inte.

– Samarbetet med det jät-
testora djuret som jämfört 
med människan är så mycket 
starkare är fascinerande. 
Det ligger lite i sociallibera-
lismen. Man vill nå ett mål 
men inte tvinga, utan istäl-
let inspirera till samarbete. 
Att kunna stävja väldigt stora 

krafter med mjuka medel och 
egenskaper engagerar mig.

Som kommunfullmäkti-
ges ordförande handlar det 
just om att ta kommandot 
och hålla ihop en stor grupp. 

– Man kan inte påverka 
besluten i sig och det är 
viktigt att den verkliga åsik-
ten, den som har majoritet, 
kommer fram. Men däremot 
har man som ordförande 
möjlighet att påverka dis-

kussioner i förberedelserna, 
säger han.

Med mycket erfarenhet 
inom olika områden tar Klas 
Nordh över klubban med 
varsam hand. Vart den resan 
slutar återstår att se. Men 
något man vet säkert är att 
många kommer att resa med 
honom, mellan olika håll-
platser.

2010  |   vecka 45  |   nummer 39  |   alekuriren 3

BASAR
Lördag 13 nov

kl 10.00
i Smyrnas cafeteria

Starrkärrs 
Röda Korskrets

KLAS NORDH
Ålder: 54
Bor: Skönningared
Familj: Gift med Joanna Wolodavska 
Nord, barnen Jessika 17, Robin 19, 
Kristofer 21 och styvdottern Hanna, 
15. Två hundar och en katt tillhör 
också familjen.
Yrke: Bussförare samt arkitekt som 
sidoyrke
Intressen: Politik, föreningsliv, 
hästar, bilar och fotografering
Aktuell: Nytillträdd ordförande i 
kommunfullmäktige

Vad anser du är det viktigaste 
för att skapa en framgångsrik 
kommun?
– Samarbete, öppenhet och pres-
tigelöshet
Hur tror du att Ale kommun 
kommer att förändras under den 
närmsta tiden?
– Den politiska förändringen 
kommer att vitalisera kommunen. 
Man kommer jobba i olika konstel-
lationer och hitta nya vägar. Vägen 
kommer bli en pulsåder in i Ale.

Klas Nordh är numera inte bara bussförare, utan ska också ratta kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

En pratglad förare rattar fullmäktige

...men skulderna glömde 
han berätta om
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CHOKLADPROVNING 

Telefonboka idag! 
Begränsat antal platser!
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23 november
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8 december

WHISKEY- & 
LIKÖRFYLLDA 
CHOKLADKAKOR

ÖVER 50 SORTER 

SMARRIGA 
PRALINER

SKÖNNINGARED. Kommunfullmäktiges nyvalde 
ordförande, Klas Nordh, har skulder hos krono-
fogden.

Det kände inte nomineringskommittén till.
– Det kunde ha påverkat beslutet, men att ha 

skulder i sig är inget unikt utan det är snarare 
sättet man hanterar dem på som är viktigt, säger 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund 
(M).

Mikael Berglund (M).

– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ
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Per-Anders Klöversjö
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


