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MALMÖN. Oppositions-
råd Paula Örn (S) lad-
dar redan batterierna 
inför valåret 2014.

Det sker i som-
marstugan på Bohus 
Malmön.

– Bästa stället på 
jorden, helt utan kon-
kurrens, utbrister hon 
självsäkert.

Är det någon som kan 
bedöma Bohus Malmön så 
är det Paula Örn. Morfar 
byggde huset redan 1954 
och innan hon själv föddes 
kompletterades tomten med 
ytterligaren en stuga. Alla 35 
somrar har Paula tillbringat 
på det som hon själv beskri-
ver som inte bara västkus-
tens pärla utan jordens bästa 
ställe.

– Fina bad, vacker natur 
och framför allt ett helt 
annat tempo. När bilfärjan 
lämnar fastlandet lämnar 
även jag allt annat bakom 
mig. Lugnet här ute är oer-
hört befriande, menar Paula 
som numera semestrar på ön 
men det var annat förr.

– Ja, i tonåren fick man 
jobba. Jag har nog gjort det 
mesta på öns restaurang. Allt 
från diskare till servis. Det 
här är pärlan i mitt liv och 
jag hoppas att mina barn ska 
känna likadant.

Även denna sommar blir 
det mycket tid på Malmön, 
men det ska också hinnas 

med en vecka till Kreta och 
Bamseklubben.

– Dessutom ska jag åka till 
Almedalen på Gotland för 
första gången. Det blir kul.

Ja, det är inte svårt att 
komma in på jobbet. Med 
politik som yrke är det ofrån-
komligt. Det mesta i samhäl-
let handlar ju om politik.

– Det är krävande att ha 
det som jobb och inte jätteen-
kelt att kombinera med små-
barn. Det är mycket kvällar 
och helger, så jag har verkli-
gen sett fram mot semestern. 
Att få tillbringa obegränsat 
med tid med barnen, utan 
att något annat väntar. Det 

är inte fel att slippa ångesten, 
erkänner Paula.

Ändå finns det en politisk 
drivkraft som ständigt gör sig 
påmind.

Få sommarjobb
– Jag såg precis att Ale hade 
minst antal anmälda som-
marjobb i regionen. Det 
skulle jag gärna vilja borra 
lite djupare i, men det får 
vänta. Jag försöker stänga av 
när jag är här ute.

2014 är det dags för en 
ny valrörelse, men redan i 
september ska ett mål vara 
infriat.

– Vi har sagt att 10% av 

aleborna ska ha varit kontak-
tade på ett eller annat sätt, 
oftast via dörrknackning. Det 
är otroligt givande att vara 
ute och möta aleborna. Det 
inspirerar och ger energi. 
Alla synpunkter ska beaktas 
och det kommer att påverka 
oss när nästa års valmanifest 
ska författas, säger Paula.

Hon andas optimism och 
är övertygad om en valseger 
i september 2014.

– Blir jag inte Kommun-
styrelsens ordförande efter 
valet hoppar jag av. Det står 
jag för. Dessutom anser jag 
att ingen ska sitta för länge. 
Det behövs ständigt nytt 

blod i politiken.
Vad gör du den dagen du 

inte jobbar politiskt?
– Då hoppas jag att mina 

politiska ledarskapserfa-
renheter kan ge mig andra 
chanser. Jag skulle gärna 
jobba inom utbildnings-
sektorn, kanske som rektor. 
Det skulle vara utmanande, 
svarar Paula.

Skolan ligger henne varmt 
om hjärtat och hon har bland 
annat varit ombudsman för 
lärarförbundet. Satsningen 
på skolan i Ale fnyser hon åt.

Stora ord
– Det var stora ord i valrö-
relsen 2010, men någon sats-
ning har vi inte sett skymten 
av. Vi kan inte fortsätta betala 
mindre till skolan om vi vill 
nå en förbättring. Med en 
socialdemokratisk reger-
ing har partiet lovat riktade 
pengar för att minska klass-
storlekarna. Det är sådana 
besked som behövs. I Ale 
tror vi också att det krävs ett 
utökat stöd för våra rektorer, 
ett program med kompetens-
utveckling. Det vill vi satsa 
på. Vi tror inte att lösningen 
är att sparka våra chefer, 
säger Paula bestämt och 
avslöjar sedan att hon också 
är beredd att diskutera större 
strukturella förändringar.

– Jag tycker till exempel 
att vi bör utreda ordentligt 
hur många högstadieskolor 
som behövs. Det kanske är 

bättre att stänga en och samla 
resurserna till tre bra skolor.

Paula Örn vet vad hon vill 
och har inte svårt för att klä 
sina visioner i ord.

– Ale ska växa. Kommun-
administrationen bör samlas 
under ett tak, nära pendeln 
för att göra oss till en attrak-
tiv arbetsgivare. Likaså ska 
det byggas centrala bostads-
rätter och vi ska behålla ett 
starkt fokus på Nödinge och 
Älvängen. Vi kan inte erbjuda 
allt överallt, men med två 
utvecklade centralorter kan 
alla få full service på nära 
avstånd.

Paula Örn hämtar kraft på Bohus Malmön

ÄLVÄNGEN. Bil-, båt- 
eller husvagnssemes-
ter?

Hellre en traktor om 
Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Mikael 
Berglund (M), får välja.

– Ett riktigt fynd om 
du frågar mig, men fru-
gan håller kanske inte 
med, säger han när han 
visar upp sitt drömköp, 
en äkta Ferguson från 
1953.

Familjen Berglund har fått 
tillökning. Han heter Grolle 
och firar 60 år. Efter ett 
ambitiöst letande hittades 
han på en nätauktion. En 
Ferguson TED 20, av entu-
siasterna kallad Grolle, stod 
övergiven i Färjelanda.

– Han var inte i bästa 
skick, men han startade och 
fungerade bra rent maski-
nellt. Jag bestämde mig för 
att ge honom en chans. Han 
ska få det bra på ålderns höst, 
skojar Mikael Berglund som 
plockade ner Grolle i minsta 
detalj.

– Det var i princip bara 
ramen kvar, men motorn lät 
jag vara. Sen har jag skrapat, 
rostskyddsmålat och lackat. 
Han blir som ny. Förhopp-
ningsvis ska den vara klar till 
stubbracet i Uspastorp, säger 
Berglund och avslöjar att det 
var traktorjippot som fick 
honom att inse att kärleken 

till traktorer inte svalnat helt.
– Jag kom på mig själv. 

Fasen, jag tycker ju sånt här 
är så kul. Dessutom behöver 
jag en bra kontrast till varda-
gen, där jag mest fattar beslut 
om saker som ska hända i 
framtiden. Det blir inte så 
mycket visuellt. Du ser inte 
att du åstadkommer något. 
Det gör jag däremot när jag 
grejar med Grolle.

Semestern ägnar han 
annars åt familjen. Det finns 
en del att ta igen, men helt 
ledig känner han sig inte.

– Jag läser mina mejl varje 
dag och kollar av. Är det 
något akut agerar jag. Det 
känner jag mig skyldig att 
göra. Att vara heltidspoli-
tiker är en livsstil, men det 
är inget som påverkar mig 
negativt. Jag tycker det är ett 
privilegium, säger Berglund 
och efter snart tre år som 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale lyfter han gärna 
fram fördelarna.

Berör alla
– Politik berör alla och det 
finns få som inte bryr sig. Att 
få ha ett arbete som så många 
har åsikter om är självklart 
kul. Det är svårt att gå och 
handla utan att träffa någon 
som inte vill diskutera något. 
Det blir många intressanta 
möten, dessutom innebär 
jobbet som kommunalråd 
att du får ta del av allt som 

händer i en kommun, från 
skola till omsorg och sam-
hällsbyggnad. Ingen dag är 
den andra lik och även om 
det är fullt med samman-
träden i olika forum liknar 
ingen agenda den andra, 
menar Berglund.

Nästa år är det valår på 
nytt. Det är dags att vässa 
argumenten och försvara 
politiken samt att attrahera 
med nya visioner. Han gör 
ingen hemlighet av att det 
blir annorlunda att driva val-
rörelse denna gång jämfört 
med 2010, då Moderaterna 
satt i opposition.

Skillnad
– Det är skillnad, framför allt 
så är vi mer insatta nu. Efter 
fyra år vid makten har vi en 
annan kunskap. Vi kommer 
få kritik för att vi inte har 
lyckats minska gruppstorle-
karna i förskolan och det är 
bara att erkänna att målet 
med tolv barn var för tufft. 
Det vet vi idag, men vi vet 
också att kvalitén inte bara 
har med gruppstorleken 
att göra. Jag skulle vilja att 
vi i än större utsträckning 
tar del av erfarenheter från 
kommuner som har kommit 
längre och når bättre resul-
tat i skolan. Vi behöver inte 
uppfinna hjulet på nytt. Jag 
skulle också vilja att vi skapar 
ett forum där lärare, rekto-
rer, tjänstemän och politiker 

träffas. Vi behöver en ännu 
bättre dialog kring skolan, 
säger Berglund.

Att resultaten i Ales skolor 
fortfarande inte har vänt 
ordentligt oroar självfal-
let, men Kommunstyrelsens 
ordförande är positiv.

– Jag tror det kommer. 
Vår IT-satsning har pågått i 
fem år och snart ska vi mäta 
den första generationens 
kunskaper. Förhandsbeske-
den vi har fått säger att läs- 
och skrivinlärningen har för-
bättrats avsevärt.

Just skolan och jobben tror 
Mikael Berglund kommer att 
prägla valrörelsen nästa år.

– Jag tror att Ale blir en 
spegelbild av Sverige i stort. 
Vi kommer att prioritera 

hårt för att få loss mer pengar 
till skolan. Något är ju fel i 
systemet när vi fortfarande 
lägger mindre till skolan än 
genomsnittskommunen. Ale 
är ute på en förändringsresa 
och jag hoppas delvis att nya 
arbetssätt ska frigöra medel 
till skolan på sikt. Jag hoppas 
också att vi även nästa år 
ska prata näringslivsklimat, 
där vi ser att Ale hämtat sig 
bra. Det är viktigt att vi inte 
tappar vårt fokus, utan att vi 
fortsätter att skapa förutsätt-
ningar för företag i allmän-
het och nyföretagande i syn-
nerhet.

14

Kommunalrad pa semesterKommunalrad pa semester

MIKAEL BERGLUND
Ålder: 40
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde 
11. och Theo 8 år.
Yrke: Kommunalråd för Moderaterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Karréskivor, sanslöst gott".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Paula Örn (S). Hon har i alla fall 
ingen brist på ord..."
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Pratigast är Paula, men Pressfeldt 
är nog rappast..."
Politisk motståndare du beundrar:
"Lokalt säger jag Tyrone Hansson 
(S), han är human, kunnig och villig 
att diskutera. Nationellt säger jag 
Margot Wallström (S). Hon är bra 
för Sverige".

PAULA ÖRN
Ålder: 35
Familj: Gift med Magnus , barnen 
Alva 5 och Hanna 3 år.
Yrke: Kommunalråd för Socialdemo-
kraterna.
Vad grillar du helst i sommar: 
"Fisk. Lax, torsk och makrill".
Vem grillar du helst i valdebatten: 
"Mikael Berglund (M), för alla löften 
han svikit".
Vem är rappast i fullmäktige: 
"Det är nog Skog och Pressfeldt".
Politisk motståndare du beundrar:
"Jan Skog (M) är väldigt erfaren 
och lätt att lyssna på. I stort säger 
jag Cecilia Malmström (FP). Egent-
ligen gillar jag alla liberaler utom 
Jan Björklund..."

TEXT
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Mikael Berglund (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ale har skaffat sig en traktor att pilla 
med. En Fergusson TED 20 – en äkta "Grolle" – har totalrenoverats i sommar.

Paula Örn (S) laddar batterierna på Bohus Malmön där familjen har ett eget sommarställe 
som fi rar 60 år 2014.

Traktorsemester för Berglund

PÅ MALMÖN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


