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FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

NÖDINGE. En oerhörd 
positiv stämma som 
andades optimism.

Ale och Lilla Edets 
ombud var överens.

– Vi har landat i ett 
bra program med krea-
tiva förslag, säger Ele-
na Fridfelt som besökte 
Centerpartiets parti-
kongress tillsammans 
med Carina Andersson 
och Julia Färjhage.

Elena Fridfelt var Ales ordi-
narie ombud på Centerstäm-
man, som hölls i Karlstad 
19-22 september. Lilla Edet 
representerades av Carina 
Andersson (ordinarie) och 
Julia Färjhage (ersättare).

– Jag har nog varit på 
femton stämmor genom åren 
och detta var en av de absolut 
bästa, säger Carina.

– Vi hade en extrastämma 
i mars där idéprogrammet 
lades fram. Det var stora 
ideologiska och viktiga 
frågor som diskuterades vid 
det tillfället. Den gången 
var det hög debattlust. Nu 
har vi landat i ett idépro-
gram och det bidrog till den 
positiva stämning som vi alla 
upplevde på stämman, säger 
Elena Fridfelt.

Samtliga kommuner fanns 
representerade på parti-
kongressen. Julia Färjhage 
menar att nätverkandet cen-

terpartister emellan berikar.
– Kongressen innebär 

erfarenhetsutbyte med kol-
legor runtom i landet som 
antingen sitter i majoritet 
eller i opposition. Man får 
många bra idéer om hur 
partikamrater belyser olika 
frågor.

Centerpartiet har anta-
git särskilda program kring 
jobb, miljö, utbildning och 
välfärd.

– Prioriterade områden 
är jobb och miljö, men även 
utbildning kommer att få 
större fokus tack vare det 
utbildningspolitiska pro-
gram vi antagit, säger Carina 
Andersson.

När lokaltidningen ber 
Ale och Lilla Edets ombud 
att lyfta fram några hjärtefrå-
gor landar svaret i följande 
programpunkter:
• Digitala lärarlyftet
•  Minska det administrativa 

arbetet för lärarna
•  Utöka samarbetet biblio-

tek-skola
•  Utöka antalet idrottstim-

mar i skolan
• Införandet av jobbpeng
•  Slopa den andra sjuklöne-

veckan
– För att förtydliga de två 

sistnämnda punkterna, så 
handlar det om att konkur-
rensutsätta Arbetsförmed-
lingen. Den arbetssökande 
ska kunna välja antingen en 
privat arbetsförmedlare eller 

Arbetsförmedlingen. Vi vill 
slopa den andra sjuklöne-
veckan. Vi tror nämligen att 
det är i de små- och medel-
stora företagen som jobben 
skapas, säger Julia Färjhage.

Vad säger ni till de 
olyckskorpar som befarar 
att Centerpartiet åker ur 
riksdagen efter nästa års 
val?

– Vi känner ingen som 
helst oro eller nervositet 
för det. Tvärtom! Vi har 
en partiledare som är fan-
tastisk duktig och alla är på 
samma tåg. Centerpartiet är 
dessutom världsbäst när det 
gäller valspurter, säger Elena 
Fridfelt.

När drar valrörelsen 
igång?

– Den startade i söndags 
när vi åkte hem. Vi känner 
oss väldigt taggade, poängte-
rar Carina Andersson.

Vilken blir den lokalt 
viktigaste valfrågan i res-
pektive kommun?

– Skolan, säger Julia Färj-
hage.

– Skolan. Sedan tror jag 
även att jobben kommer 
att debatteras på lokal nivå, 
avslutar Elena Fridfelt.

– Ale och Lilla Edets ombud är taggade
Centerstämma som andades optimism
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Julia Färjhage, Elena Fridfelt och Carina Andersson representerade Lilla Edet och Ale på Julia Färjhage, Elena Fridfelt och Carina Andersson representerade Lilla Edet och Ale på 
Centerpartiets stämma i Karlstad förra helgen.Centerpartiets stämma i Karlstad förra helgen.
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Att bli gravid är både lycka och förvirring på samma gång. Då är det  
bra att ha någon i närheten som vet allt om hur det är att vänta barn.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

25%
RABATT
PÅ VALFRI TAPET*

Lär dig om trender av 
 vår inredningsrådgivare 

Designa din egen unika 
 fototapet 

Få inspirationsmagasinet 
 Mitt Hem (värde 49 kr)

TAPETVECKOR – just nu i våra butiker!

www.colorama.se

* Erbjudandet gäller Boråstapeter, Caselio, Casadeco, Casamance, Camengo, Duro, Eco Wallpaper, InTrade, Midbec 
och Mr Perswall mellan 2/10-12/10 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. 

(Gäller ej kollektionerna Borosan och Decorama)
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