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önskar
alla alebor

God Jul &
Gott Nytt År
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Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!
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NÖDINGE. Efter ett år 
som oppositionsråd har 
Paula Örn hunnit landa 
ordentligt i rollen.

Många nya lärdomar 
och insikter har kantat 
hennes väg och trots 
att det varit en tuff tid 
är energin långt ifrån 
slut.

För första gången på 16 år 
fick Socialdemokraterna i 
Ale förra året lämna över 
makten till den borgliga al-
liansen. När Paula Örn tog 
över som oppositionsråd be-
skrev hon de kommande fyra 
åren som en ”läroprocess”, 
något som hon redan nu kan 
skriva under på. 

– Jag har lärt mig hur 
mycket som helst och inte 
minst utvecklats i mitt ledar-
skap. Jag har också fått en 
annan medvetenhet om att 
allt får konsekvenser och att 
det man säger kan uppfattas 
på olika sätt. 

Hennes första år i oppo-
sition har varit minst sagt 
innehållsrikt med mer eller 
mindre minnesrika strider. 

– Beslutet att inte spola is i 
Ale Arena var riktigt illa och 
det mest överraskande. Jag är 
glad över att det till slut blev 
som vi ville. Den frågan be-
visar vilka oerhörda konse-
kvenser saker och ting kan 
få. För oss är det ett beslut av 
många, men för någon annan 
kan det vara hela ens värld. 

Närmare samarbete
En riktig tankeställare fick 
sig såväl de rödgröna som al-
liansen och Aledemokrater-
na när Sverigedemokraterna 
la den avgörande rösten när 
verksamhetsplan och budget 
för 2012 skulle tas tidigare i 

höst. De rödgrönas vinst fick 
en bitter eftersmak och för 
alliansens del kom beskedet 
som en chock. Både kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn insåg att ett när-
mare samarbete dem emellan 
skulle bli nödvändigt för att 
förhindra att Sverigedemo-
kraterna får en vågmästarroll 
i fler beslut.

– Vi stänger inga dörrar 
i frågor som det är möjligt 
att samarbeta i. Det är alltid 
bra om man vet utfallet i ett 
beslut och Sverigedemokra-
terna har ingen logisk poli-
tik. Det är viktigt med ett bra 
samtalsklimat, men det krävs 
två för att dansa. Nu gäller 
det för majoriteten att kom-
promissa för att få ett brett 
stöd istället för att vinna mar-
ginellt. Det måste finnas en 
vilja att förankra besluten hos 
aleborna. 

Värdefulla kontakter
Under det kommande året 
hoppas hon på att få se fler av 
sina idéer och visioner få ge-
nomslag. En fråga som ligger 
oppositionsrådet varmt om 
hjärtat är förbättringar inom 
förskolan. Hon föreslår bland 
annat att alla barn ska ha rätt 
till 35 timmars vistelsetid 
per vecka i förskolan, för-
skoleklass eller fritidshem, 
vilket alltså även ska inklu-
dera barn till arbetslösa för-
äldrar. Socialdemokraterna i 
Ale vill även förenkla ansök-
ningsblanketter till barnom-
sorgen och öka valfriheten 
för föräldrar. 

Ett annat mål är att vara 
ute mer i verksamheterna för 
att få en ökad inblick

– Det ger mycket att exem-
pelvis vara med i hemtjäns-

ten och träffa personer som 
jobbar där. Syftet är att kunna 
göra förbättringar, men det får 
inte bli partipopulistiskt, po-
ängterar hon.

Kontakter med andra 
kommuner är också något 
som hon värdesätter mycket 
och vill satsa mer på.

– Det är nyttigt att vara ute 
och träffa socialdemokrater i 
andra kommuner. Man får 
inte vara rädd för att ta efter 
framgångsrika kommuner 
utan istället ta med sig bra 
idéer. Jag tycker att man ska 
satsa ännu mer på omvärlds-
bevakning, inte minst för att 
reda ut vad som är allmängil-
tigt och vad som är speciellt 
just för Ale. 

Det är med stolthet som 

hon blickar tillbaka på ett 
tufft, men väl så lärorikt 
första år i opposition. 

– Jag har fått bekräftelse på 
att jag valt rätt och att jag har 
de egenskaper som krävs. Ska 
man driva oppositionspolitik 
måste man ha en hög energi-
nivå. Eftersom tjänstemanna-
sidan jobbar för majoriteten 
gäller det för mig att arbeta 
fram mina egna förslag. 

Innan hon tar sig an fler ut-
maningar väntar först en väl-
förtjänt julledighet tillsam-
mans med familjen och just 
jultraditioner är något som 
Paula Örn prioriterar högt.

Blickar framåt med nya insikter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Paula Örns (S) första år som oppositionsråd har varit minst 
sagt innehållsrikt.

– Oppositionsråd Paula Örn (S) 
har många idéer inför 2012

ÖRN OM JULEN
Önskelista: Saker till mig själv 
som massage, middag, kläder eller 
smycken
Bäst på julbordet: Julmust.
Avskyr på julbordet: Lutfisk och sylta.
Missar jag inte på tv i jul: Kalle Anka
Favoritjulsång: Oh Helga natt, med 
manskör.
Om julpynt: ”Ju mer desto bättre. 
Jag är noga med traditioner, men 

har blivit något mer flexibel på 
senare år. 
Nyårslöfte: Prioritera.
Vad ger du Mikael Berglund i jul-
klapp: Lugn och ro och en mysig jul 
med familjen. Sedan får han match-
biljetter till Frölunda och IFK Göte-
borg. Han kan behöva lite basic spor-
torientering.

ÖRN OM JUL
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Hur många alebor finns det just nu?

Svar: 27 580
Facit: 27 565

Vilken förening har flest medlemmar i Ale?

Svar: Nödinge SK

Facit: Surte bandyklubb

Vilken är den näst största privata arbetsgivaren i Ale?

Svar: Ica Kvantum eller Axel Christiernsson… Jag tror det är 

Axel Christiernsson.

Facit: LB:s Mekaniska

När var Surteraset?

Svar: 1950
Facit: 1950

Stefan Lövgren, en gång världens bäste handbollsspe-

lare, har sin moderklubb i Ale. Vilken?

Svar: Skepplanda BTK

Facit: Skepplanda BTK

Idag en kulturfabrik, men vad var det ursprungligen i 

Ahlafors fabriker?

Svar: Jag vet inte.

Facit: Textilfabrik och spinneri
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Godkänt efter ett år som 

kommunalråd.


