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NÖDINGE. För Maj 
Holmström var Ale 
länge något man bara 
passerade.

Sedan sju år är hon 
en nöjd kommuninvå-
nare.

Nu vill hon påverka 
utvecklingen och på 
Moderaternas årsmöte 
valdes hon till ny ordfö-
rande.

Efter 14 år som informa-
tionsansvarig för Modera-
terna i Göteborg är hon ett 
etablerat namn i storstadens 
politiska kretsar. Maj Holm-
ström och sambon Lennart 
började efter att ha bott cen-
tralt i många år att längta till 

egen trädgård, natur och inte 
minst ett boende nära golfen.

– En dag kom Lennart 
hem med en broschyr om 
Backa Säteri i Nödinge. 
Rubriken om ”18 hål i din 
trädgård” lockade. Vi fick se 
en modell på huset och fast-
nade direkt. Tanken var att 
flytta in i maj 2006, men jag 
insåg snart att det var omöj-
ligt att flytta före valet, berät-
tar Maj.

Historiska valet
Flyttlasset fick vänta till 
veckan efter det historiska 
valet som var fram till dess 
Moderaternas bästa genom 
alla tider. ”Det nya arbetar-
partiet” med Fredrik Rein-
feldt i spetsen vann stort 
gehör hos medborgarna.

– Det var en ny politisk 
retorik och vi var många som 
inte kände igen oss. Det var 
omvälvande, men väldigt 
smart. Vad vi menar med 
arbetarparti är att framhålla 
arbetet och vara ett parti för 
alla som arbetar oavsett det är 
i egen regi eller som anställd. 
Det fanns en trötthet runt 
bidragsjobben. Människor 
vill i grunden försörja sig 
själva på eget arbete och det 
är det som vi försöker skapa 
förutsättningar för, säger 
Maj som har varit medlem i 
Moderaterna sedan 1983.

När hon hade gjort sig 
hemmastadd i Nödinge och 
Ale var det inte självklart att 
börja aktivera sig i lokalpoli-
tiken.

– Nej, så länge jag jobbade 
på kansliet i stan så kände jag 
mig främst som Göteborgs-
politiker, men 2011 gick jag 
i pension och då öppnades 
nya möjligheter, säger Maj 
som dock tog det lugnt ett år 
innan hon bestämde sig för 
att bli engagerad hos Mode-
raterna i Ale.

– Jan Skog ringde och 
berättade att det fanns en 
plats ledig i styrelsen. ”Ja, 
bara det inte är som ordfö-
rande så är jag med”. Hahaha. 
Det var självklart som ordfö-
rande jag var påtänkt. Nåväl, 
det ska nog gå bra. Styrelse-
arbete är jag van vid och den 
lokala kunskapen är utbredd 
hos de övriga, säger Maj.

Hon har tidigare varit 
mest engagerad i hårda 
frågor och suttit med i kom-
munala bostadsbolag. Nu 
känner Maj att det är andra 
frågor som känns mer ange-
lägna.

– För tillfället är det ung-
domsfrågorna och drogpro-
blematiken som jag känner 
mest för. Det beror nog på 
att man kommer alla mycket 
närmare i en liten kommun. 

Målet med sitt politiska 

engagemang är närmast 
självklart. Det stundar ett val 
nästa år.

– För att klara det måste 
vi nog bli fler som är med 
och bidrar. Jag hoppas vi ska 

kunna värva fler medlem-
mar. Ale är inne i en jätte-
spännande fas med mycket 
exploatering och en enorm 
utvecklingspotential. Det 
borde locka fler att vilja vara 

med och påverka, avslutar 
Maj Holmström.
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Maj Holmström, tidigare informationsansvarig för Moderaterna i Göteborg, är ny ordförande 
hos Moderaterna i Ale. Sedan 2006 bor hon och maken Lennart i Backa Säteri, Nödinge.

MAJ HOLMSTRÖM
Född: Karlskrona
Ålder: 66
Bor: Backa Säteri, Nödinge
Familj: Sambon Lennart, tre vuxna 
barn och fyra barnbarn
Intressen: Golf, trädgård, 
webbdesign
Ser på TV: Naturprogram på 
Kunskapskanalen
Bäst med Ale: Närheten! Alepen-
deln är fantastisk och närheten 
till människorna, det är lätta att 
komma i kontakt med och utbyta 
några ord på torget.

Maj är Moderaternas nya ansikte i Ale

NÖDINGE. Erik Lidberg 
pustar ut.

Jobbet som kom-
munchef i Ale har varit 
mer omfattande än han 
förväntat sig.

– Intresset för Ale 
har förändrats radikalt 
sedan pendeln börjat 
gå, nu gäller det att 
förvalta detta på bästa 
sätt, säger han.

Erik Lidberg tillträdde 
posten som kommunchef i 
Ale 1 november 2011. Nu 
kan han summera ett och ett 
halvt års tjänstgöring. Det 
har hänt mycket – och vissa 
saker hade han gärna varit 
utan.

– Att vi tvingades lägga 
ner Ale gymnasium är ju 
enormt tragiskt, men samti-
digt en effekt av den kraftigt 
förbättrade kollektivtrafiken. 
Alependeln har ökat intres-
set för kommunen samtidigt 
som den också öppnar dörrar 
för fler att välja Göteborg 
som studieort och arbets-
plats, säger Erik Lidberg och 
fortsätter:

– Sedan vägen och järn-
vägen invigdes har telefo-
nen gått varm. Företag vill 
etablera och bostadsbyggare 
vill exploatera. Våra flotta 
pendelstationer signalerar 
en viss status och nu vill vi 
ägna mycket kraft åt cen-
trumutveckling. Svänger du 

av vägen eller kliver av pen-
deln ska du inte bli besviken. 
Framför allt gäller detta våra 
två centralorter Älvängen 
och Nödinge. I Älvängen 
är det mycket på gång med 
den nya handelsplatsen 
och byggnation på det tidi-
gare busstorget. I Nödinge 
kommer vi i dagarna att 
sätta oss ner med Balder, 
den största fastighetsägaren, 
för att diskutera en tänkbar 
utveckling av Ale Torg.

Centrumutvecklingen 
hävdar Erik Lidberg är nöd-
vändig för att höja attrak-
tionskraften för att locka nya 
invånare, men också att få 
äldre att vilja bo kvar.

– Idag är Ale väldigt 
anpassat för barnfamiljer, 
tryggt och naturvänligt, nära 
till förskolor och skolor. 
Vad vi saknar är lite liv och 
rörelse i de centrala delarna 
även under kvällstid.

Skolan har varit ett omdis-
kuterat område i Ale, men 
kommunchefen har bara gott 
att säga.

– Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma kommu-
ner, men skolan är definitivt 
ett undantag. Vår satsning på 
IT i skolan omnämns i många 
regeringshandlingar. Vi 
hoppas kunna utveckla kom-
munikationssektorn i Ale och 

bli duktigare på att mark-
nadsföra våra verksamheter. 
Idag har vi bara två personer 
som jobbar med information 
och kommunikation, målet 
är att åtminstone vara fyra. 
Det finns så 
mycket posi-
tivt att kom-
municera och 
ska vi expan-
dera såsom 
det är tänkt 
är det viktigt 
att vi vågar 
berätta om 
allt vi erbju-
der.

På Erik Lidbergs bord 
ligger också införandet av 
LEAN i den kommunala 
förvaltningen. LEAN är 
ett arbetssätt som har sitt 
ursprung i bilindustrin och 
har till syfte att verka för 

ständig förbättring. Varje 
sektor och avdelning avsät-
ter tid för att utvärdera och 
utveckla arbetet.

– Vi har avsatt 1,3 Mkr för 
att starta upp den här pro-

cessen och 
tanken är att 
nyanställa en 
kvalitetsan-
svarig som 
får i upp-
drag att leda 
arbetet med 
LEAN. Mål-
sä t tn ingen 
är att ta bort 

allt onödigt och frigöra tid 
till en bättre service för ale-
borna, säger Erik som också 
ser andra brister.

– Tyvärr är kommunad-
ministrationen idag väldigt 
splittrad, då vi sitter på olika 
kontor och på olika orter. 

Hade vi haft ett gemensamt 
kontor hade vi kunnat lösa 
mycket över en kopp kaffe. 
Idag får vi planera in många 
möten och det blir också 
mycket mejl och telefon-
samtal. Det är inte optimalt 
såsom vi jobbar just nu, säger 
han.

Det är en nöjd kommun-
chef som pustar ut över en 
lunch, strängarna på lyran är 
många och ser inte ut att bli 
färre framöver.

– Ale har en spännande 
framtid och det är en utma-
ning att se till att vi gör allt 
i rätt ordning. Jag ska inte 
klaga, det är både roligt 
och stimulerande att gå till 
jobbet, avslutar Erik Lid-
berg.
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Erik Lidberg har varit kommunchef i Ale sedan 1 november 2011. Han trivs på jobbet, men 
erkänner att uppdraget var mer omfattande än han föreställt sig.

”Intresset för Ale har 
förändrats radikalt”

Kommunchef Erik Lidberg:

Ale må vara en av Sve-
riges mest anonyma 

kommuner, men skolan 
är definitivt ett undan-
tag. Vår satsning på IT i 
skolan omnämns i många 

regeringshandlingar.
Erik Lidberg

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?


