
GÖTEBORG. Jimmie 
Östling gör det som 
många tänker, men inte 
gör.

Tar tag i sitt liv och 
sin kropp.

90 dagars stenhård 
träning under ledning 
av Anders och Anna 
Fernette ska leda 
honom till målet – en 
kopia av Hollywood-
stjärnan Brad Pitt.
Jimmie Östling är främst 
känd bland företagarna i Ale, 
då han tillsammans med sin 
familj driver eventbolaget 
Bestseller PR AB som en gång 
utgick från Bohus.

1 april bestämde han sig 
för att ha skojat färdigt med 
sin kropp. Han lyfte telefo-
nen och ringde upp artisten 
Anders Fernette, som också 
är personlig tränare.

– Jag sa rent ut att jag vill 
få en kropp som Brad Pitt. 
Jag är trött på att vara trött, 
ligga hemma i soffan och äta 
mig mätt på godis och pizza. 
När jag sen fick se hur Anders 
fru, Anna såg ut, trots att hon 
genomgått två graviditeter, 
skämdes jag ännu mer. De 
förklarade att en vältränad 
kropp får man inte gratis. Det 
kommer bli tufft, Jimmie, rik-
tigt tufft. Klarar du det? Jag 
tvekade inte en sekund när 
både Anders och Anna sa att 
de tänkte backa upp mig, be-
rättar Jimmie Östling som nu 
genomför ett 90 dagar långt 
kost- och träningsprogram.

De första 15 dagarna 
innehöll träning och mini-
malt med föda. Numera har 
Jimmie en vilodag i veckan.

– Jag äter bara 1800 ka-
lorier om dagen. Frukosten 
består av fyra ägg, så det är 
ingen risk att man blir fet, 
skrattar han.

En tredjedel av program-
met är avklarat och Jimmie 
ser redan tydliga resultat.

– När vi startade träning-
en för en dryg månad sedan 
vägde jag 120 kg, nu står 
vågen på 113 kg. Mitt mid-
jemått har gått från 119 cm 
till dagen 107 cm. Jag är sjukt 
nöjd, men vet att det återstår 
en hel del på vägen mot su-
perkroppen.

100 kg är målet
Målet är att den nästan två 
meter långe Jimmie Östling 
ska väga 100 kg.

– Det betyder att hela min 
livsstil har förändrats från dag 
ett, men jag går fortfarande på 
bio fast utan popcorn... Istäl-
let för kaffe och bulle blir det 
numera en proteinshake med 
aminosyror, berättar Göte-
borgs svar på Brad Pitt.

Lokaltidningen hälsar på 
Jimmie Östling under ett av 
många träningspass. Dagen 
till ära är det Anders Fernet-

te som agerar personlig träna-
re och håller i piskan.

– Som PT handlar det om 
att hålla uppe tempot under 
passet, se till att förbränning-
en är maximal. Vi kör ett pro-
gram med Jimmie som kallas 
Crossfit och är en blandning 
av det mesta. Du får kasta, 
springa, lyfta och dra. Du 
jobbar mycket med din egen 
kroppstyngd som belastning, 
men använder också en del 
vikter, säger Anders som är 
imponerad av Jimmies mål-
sättning.

– Det är en helomvändning 
mot hur Jimmie har levt tidi-
gare. Det är bara tuffa killar 
som klarar det här, understry-
ker Anders och Jimmie nickar 
instämmande.
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När socialdemokra-
terna nu fått en ny 
partiledning är det 

dags för oss att ställa ett par 
frågor kopplade till vilken 
politik socialdemokrater-
na vill driva. Partileda-
ren Håkan Juholt har belyst 
samhällsproblem utan att 
presentera några lösning-
ar. Det är lösningarna och 
finansieringen av desamma 
som både vi och de västsven-
ska väljarna nu väntar på.

Alliansens jobbskatte-
avdrag har gett alla som 
arbetar, framförallt låg- och 
medelinkomsttagare, mer i 
plånboken. Med jobbskatte-
avdraget har ett vårdbiträde 
fått sänkt skatt med nästan 
1 500 kronor per månad, en 
metallarbetare med nästan 1 
700 kronor och en sjukskö-
terska med närmare 1 750 
kronor. För en undersköter-
ska innebär jobbskatteavdra-
get en hel extra månadslön 
efter skatt varje år. Dessutom 
har jobbskatteavdraget varit 
framgångsrikt för att stärka 
drivkrafterna för arbete. 
Trots detta har Socialdemo-
kraterna blåst till strid varje 
gång vi föreslagit att skatten 
ska sänkas för alla som arbe-
tar.

Tycker socialdemokra-

terna fortfarande att det är 
ett problem att vanligt folk 
får mer pengar över? Hur 
många steg i jobbskatteav-
draget vill ni ta bort och hur 
är er lösning för att det ska 
vara mer lönsamt att arbeta?

Med rut-avdraget har 
tusentals jobb skapats, var-
dagspusslet förenklats för 
många och svarta jobb blivit 
vita. Innan alliansen införde 
rut-avdraget var hushålls-
tjänster för dyra för många. 
Det uppmuntrade till 
svartarbete vilket ledde till 
otrygga arbetsförhållanden 
och till att en bransch med 
stor potential inte kunde 
utvecklas på ett bra sätt.

Hittills har omkring 300 
000 personer gjort avdrag 
vilket skapat en blomst-
rande bransch med över 11 
000 anställda. Vi har många 
av dessa i Västra Götaland. 
Trots det har socialdemo-
kraterna hittills tagit varje 
möjlighet att motarbeta 
reformen. Vill socialdemo-
kraterna fortfarande avskaffa 
RUT-avdraget som lett till 
att tusentals jobb skapats?

Att ge fler ungdomar möj-
ligheten att komma in på 
arbetsmarknaden är en av 
vår tids största utmaningar. 
För att ungdomar lättare ska 

få jobb har vi bland annat 
halverat arbetsgivaravgif-
terna för personer under 26 
år. Detta har lett till att fler 
unga kunnat få in en fot på 
arbetsmarknaden. Detta har 
Socialdemokraterna pro-
testerat högljutt emot och 
förespråkar istället chock-
höjda arbetsgivaravgifter för 
personer under 26 år. Är det 
fortfarande Socialdemokra-
ternas åsikt?

Att Socialdemokraterna 
nu samlar sig och väljer en ny 
ledning är bra. Denna tid av 
politiskt och ledarskapsmäs-
sigt vakuum som rått i lan-
dets största oppositionsparti 
är över. Det välkomnar vi. 
Men det innebär också att 
det är dags för socialdemo-
kraternas västsvenska riks-
dagsledamöter att börja ge 
svar på de frågor som såväl 
västsvenska väljare som vi 
politiska motståndare ställer. 
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Riksdagsledamot Västra 
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Vilken politik står (S) i Västra Götaland för?

Här om veckan sändes 
ett radioprogram 
med reportage om 

Svenssons Livs i Alvhem och 
i Alekuriren vecka 17 re-
fereras till radioprogram-
met. För oss som bor här i 
Alvhem kom det för många 
som en chock då man utan 
att pruta kan kalla affären för 
Alvhems hjärta. Ja, inte bara 
Alvhem utan folk åker långa 
vägar för att handla där. Inte 
endast för att de har billig 
bensin, utan för att verksam-
heten trots sin litenhet har så 
stort sortiment.

Nu är det upp till Er poli-
tiker att bevisa om Ni klarar 

av att leva upp till Era löften 
Ni stoltserar med på olika 
håll. Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt lovade till ex-
empel på senaste ortsutveck-
lingsmötet här i Alvhem att 
de skall inte som den förra 
politiska ledningen glömma 
bort Alvhem. Följande är 
hämtat från de olika parti-
ernas hemsidor: Kristdemo-
kraterna sätter familjeföreta-
gen i centrum och Miljöpar-
tiet vill stödja småföretagens 
utveckling. Folkpartiet vill 
underlätta företagandet och 
Centern ser Alvhem som ett 
attraktivt område att etablera 
sig i. Socialdemokraterna vill 

göra en massiv satsning på 
företagande men om Vän-
sterpartiets tystnad i frågan 
kan tyda på förstatligande 
låter jag vara osagt.

Vad kan Ni göra för att 
underlätta för lanthandeln 
att utvecklas? Vad vill Ni 
göra för att affären får stanna 
kvar i Alvhem? Är det i Ert 
partis linje att låta en sådan 
blomstrande rörelse som 
Svensson utan ansträngning 
från ER, flytta över kom-
mungränsen till Lilla Edet? 
Hur vill Ni lösa problema-
tiken?

Alf

Öppet brev till Ale:s politiker

Bäste Alf – upp till bevis själv!
Du var själv med 

på senast ortut-
vecklingsmötet i 

Alvhem där jag klart redo-
gjorde för att vi kommer att 
stödja ny bostadsbyggnation 
i Alvhem, det enda verksam-
ma sätt att understödja be-
fintlig handel och tillskapa 
ny handel, och senast i förr-
går beslöt vi om samråd på 
ett av de planområden med 
upp till 40 villor jag presen-
terade. Jag redogjorde också 
att vi omedelbart efter att 
vi tagit över Samhällsbygg-
nadsnämnden den 1 janua-
ri 2011 kallade till extra ar-
betsutskottsmöte den 4 janu-
ari där vi beslöt omedelbart 
ta fram projektplan för kom-
munalt vatten- och avlopp 
till Alvhem och det grävs 
redan i området för detta. 
Tidigare majoritet stoppa-
de alla dessa planer. Du fick 
också reda på att det plane-

ras ett nytt handelsområ-
de i den triangel som bildas 
mellan väg och järnväg strax 
norr om kommungränsen 
och jag ser det som helt na-
turligt om Benny & Co vill 
vara med på det tåget. Några 
beslut tror jag inte har fat-
tats och inte angår det mig 
heller – och inte hörde jag 
ett ljud från dig med syn-
punkter på mötet, som för 
övrigt samlade över 90 per-
soner, ett rekord i sig. Intres-
set var uppenbarligen stort 
att ta del av allt positivt  som 
nu händer i Alvhem! Om du 
tycker att affären i all evig-
het skall ligga kvar inklämd 
mellan lokalväg och villor, i 
gamla orationella lokaler, i 
stället för att kunna utvecklas 
i detta nya, spännande pro-
jekt bara några 100 meter 
därifrån så tror jag du bör 
avhålla dig från att ställa den 
typ av frågor du gör längst 

ner i ditt mail.
Mer på skämt pratade jag 

om att vi kanske borde flytta 
kommungränsen norrut nu 
när Lödöse och Alvhem på 
sikt kommer att mer och mer 
växa ihop.  Jag har själv sedan 
länge fått ta del av dessa 
planer och de är mycket 
spännande och kommer att 
ge hela området Lödöse-
Alvhem en stor skjuts framåt!

Du kanske skulle vilja 
utveckla hur du tycker vi 
borde agera för att stoppa 
detta!? Förbud? Tvång? 
Kommunala bidrag? Ingri-
panden?

Ditt ständiga gnällande 
om det ena och det andra 
leder inte framåt – och 
jag tänker inte sitta med 
armarna i kors och invänta 
stagnation och förfall.

Jan A Pressfeldt
Ordf Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale

Jimmie Östling fick nog när vågen passerade 120 kg. Nu utmanar han istället Brad Pitt om 
superkroppen. På 90 dagar ska dröm bli verklighet under ledning av bland andra artisten och 
personliga tränaren Anders Fernette.

Brad Pitt ska 
få sig en match
– Jimmie Östling ska förvandla sig själv på 90 dagar

JIMMIE ÖSTLING
Ålder: 30.
Bor: Eriksberg.
Civilstånd: Gift, en bonusson som 
är 13 år.
Yrke: Driver tillsammans med sina 
syskon och far eventbolaget Best-
seller PR AB, där han själv är säljare. 
Företaget arrangerar föreläsningar 
och festkvällar.

Favoritresmål: Miami.
Tre egenskaper: Snäll, velig och 
motiverad.
FEM SNABBA
Styrketräning eller kondition
Kanelbulle eller morot 
PC eller Mac
Göteborg eller Bohus
Hemmakväll eller utekväll

AVUNDSJUK

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Anna och Anders Fernette är Anna och Anders Fernette är 
Jimmies förebilder och personli-Jimmies förebilder och personli-
ga tränare.ga tränare.


