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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. Det är 
smått kaos hos Elena 
Fridfelt i Älvängen.

Flyttlasset från 
Madenvilla till det 
betydligt charmigare 
huset på Nytorpsvägen 
har precis gått.

Samtidigt tar hon 
över rodret för Ale 
kommuns största verk-
samhet, Utbildnings-
nämnden.

Elena Fridfelt (C) behövde 
inte fundera särskilt länge när 
frågan kom, men tänkte, det 
gjorde hon faktiskt.

– Jag tänkte tanken att säga 
nej, men fick inte ihop det. 
En större utmaning och för-
troende kan du nästan inte få 
än att leda Utbildningsnämn-
den. Är du politiskt engage-
rad och intresserad vore det 
konstigt att avböja när frågan 

ställs, säger hon.
Fast utifrån kunde alla sett 

att det fanns skäl att tacka 
nej. Hon har precis kommit 
in i det politiska livet i Ale 
kommun, är mitt i ett flytt-
kaos, har två små barn…

– Visst, men jag har valt att 
inte tänka så. Istället känner 
jag bara glädje och stor för-
väntan att få jobba med mina 
ämnen, barn och skola. Jag 
har jobbat nära Peter (Kor-
nejsjö) och Dennis (Ljung-
gren) i arbetsutskottet och 
har en klar bild av vad upp-
draget handlar om, säger 
Elena Fridfelt som inte räds 
ansvaret som ordförandepos-
ten för Utbildningsnämnden 
innebär.

– Många berörs av vår 
verksamhet och det är en eko-
nomiskt svår period som vi är 
inne i nu, men det hör till det 
politiska uppdraget att fatta 
tuffa beslut. Det viktigaste är 

att besluten är genomtänkta.
Utbildningsnämnden 

synas noga av allt och alla. 
När Alliansen gick till val var 
det just kvalitén i Ales skolor 
som stod överst på agendan 
och det har inte Elena Frid-
felt glömt.

– Vi fokuserar främst på 
att höja resultaten i skolan, 
vidare är situationen i för-
skolan där vi gärna önskar 
oss mindre barngrupper, en 
angelägen fråga och dessut-
om måste vi jobba målmed-
vetet med att öka Ale gymna-
siums attraktionskraft.

Hur ser mirakelmedici-
nen ut då?

– Det finns ingen sådan 
utan det är en mängd olika 
åtgärder som måste genom-
föras. Vi gör en särskild mat-
tesatsning i grundskolan, ett 
närvaroprojekt för att minska 
skolket i skolan, läxhjälp och 
lovskola. Jag gläds också åt 
att rektorns roll som peda-
gogisk ledare är väldigt tydlig 
i den nya läroplanen, svarar 
”doktor” Fridfelt.

Utbildningsnämndens 
nya ordförande är uppvux-
en i Uddevalla. Dagen efter 
studenten flyttade hon till 
Stockholm och fick jobb som 
valombudsman inför valet 
1998. 2001 bar det söder över 
och tillsammans med kärle-

ken intog hon en lägenhet i 
Majorna. Drömmen om hus 
och egen trädgård växte sig 
starkare, särskilt efter dot-
tern Theas nedkomst. 2004 
flyttade familjen till Maden-
området i Älvängen. Väl där 
väcktes det politiska intresset 
på nytt. Att det alltid har varit 
Centerpartiet har en naturlig 
förklaring.

– Det fick jag nog med mo-
dersmjölken. Mamma är cen-

terpartist och det har aldrig 
varit någon fråga för mig. Jag 
har varit aktiv till och från 
sedan jag var 14 år. Demo-
krati- och rättvisefrågor samt 
alla människors lika värde har 
engagerat mig från unga år. 
Det har också varit frågor 
som Centerpartiet alltid har 
fokuserat på, menar Elena 
Fridfelt som definitivt har 
ideologin i blodet.

– Jag är en stolt centerpar-

tist och med tanke på vad vi 
fått betalt för våra två mandat 
i Ale kommun ska vi vara 
mer än nöjda. Vi leder de två 
största nämnderna, även om 
det är i Alliansens anda, kon-
staterar hon. 

Hon tar över Utbildningsnämnden
– Elena Fridfelt (C) är ny ordförande

ELENA FRIDFELT
År: 33
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Man och två barn Thea 9 och 
Max 6.
Yrke: Verksamhetsutvecklare.
Intressen: Trädgård och sport. ”Fot-
boll engagerar mig, favoritlaget är 

AIK, men skriv absolut inte det”.
Lagar helst: Vilt med svampsås.
Viktigast på julbordet: Julskinkan.
Drömklapp: Körlektioner. ”Ett kör-
kort skulle trots allt underlätta var-
dagen”.
Smultronställe i Ale: ”Alla skogar”.

Elena Fridfeldt (C) är ny ordförande för Utbildningsnämnden i Ale. Ett tufft uppdrag särskilt 
mitt i ett flyttkaos.
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