
2013 är snart till ända. För 
Ales moderata kommunalråd 
Mikael Berglund är det tredje 
året vid makten avklarat. Nu 
stundar ett fjärde som också 
är ett valår.

– Det är inte utan att det 
redan märks. Alla börjar 
moblilisera sina ställningar, 
vill synas, väcka uppmärk-
samhet och vinna politiska 
poäng. Jag hoppas vi inte 
tappar fart och glömmer bort 
att driva Ale framåt, säger han 
och markerar samtidigt att 
han ogärna vill lämna klub-
ban ifrån sig.

– Jag ser att vi är på rätt väg 
på många håll. Expansionen 
har tagit fart, näringslivskli-
matet har förbättrats, dialog 
och samverkan med fören-

ingslivet har givit resultat – 
bland annat i form av fyra nya 
konstgräsplaner. Det är klart 
att jag vill fortsätta driva Ale 
vidare.

Från det gångna året är det 
just rapporten från Svenskt 
Näringsliv som glädjer 
honom mest. Ale utsågs till 
årets klättrare och gick från 
241 till 163:e plats av landets 
290 kommuner.

Starka tillsammans
– Ett kvitto på att vi är starka 
tillsammans. Vi satte oss ner 
med en grupp företagare 
och synade korten. Det var 
högt i tak och mynnade ut i 
ett näringslivsråd där kom-
munledningen för en stän-
dig dialog i aktuella frågor. 
Näringslivet har varit väldigt 
engagerat och har själva stor 
del i att vi har vänt kurvan. 
Det ska också poängteras att 
tjänstemannaorganisatio-
nen har omprövat sitt arbete 
och vi har genomfört utbild-
ningar som varit givande. Allt 
tillsammans har medfört att 
vi nu känner en helt annan 
stämning och en klart för-
bättrad relation till näringsli-
vet. Än är vi inte nöjda, målet 
ligger fast. Vi ska bli nummer 
ett, säger Mikael Berglund.

Tidigare under 2013 
utsågs Ales drogförebyggare 
Thomas Berggren till Sveri-
ges bästa i sin gren. Det lyfter 
Berglund som en av årets 
främsta händelser.

– Fantastiskt roligt, inte 
bara för Thomas som jag 
anser är unik i sitt slag, utan 
också för hela Ale kommun. 
Det är ett bevis på att vi jobbar 
rätt och det känns bra när 

det är ett så viktigt område. 
Här råder det inga politiska 
meningsskiljaktigheter. Det 
här är vi rörande överens om 
och kanske är det just därför 
vi lyckas. I våras när det var 
oroligt på ungdomssidan 
kunde ett fullmäktige på sit-
tande möte i full enighet rösta 
igenom ett extra anslag om 
500 000 kronor, säger Berg-
lund nöjt.

Som fortsättning på frågan 
vad han vill ta med sig från 
2012 rabblar han saker.

– Meröppna bibliotek har 
blivit en stor framgång, Han-
delsplats Älvängen har öppnat 
och förbättrat tillgänglighe-
ten för bland annat vårdcen-
tralen, den första byggnatio-
nen på Kronogården är igång 
och sedan känns det självklart 
väldigt bra att vi nu har fyra 
konstgräsplaner klara i Ale. 
Det var ju det vi lovade, säger 
Mikael Berglund.

På kontot tyngre beslut 
och mindre minnesvärda 
händelser hamnar självklart 
nedläggningen av Ale gym-
nasium.

– Vi hade verkligen inget 
val. Utan elever kunde vi inte 
fortsätta, hur gärna vi än ville.

Likaså har grundskolans 
resultatförbättring uteblivit. 
I höst gjorde Allianspartierna 
och de rödgröna gemensam 
sak – de kom överens om att 
vara överens om skolan.

– En oerhört viktig över-
enskommelse. Socialdemo-
kraterna försökte i många år 
före oss, sedan försökte även 
vi, men vi kan bara konstatera 
att vi inte har lyckats vända 
skutan. Nu ska vi med hjälp av 
vetenskaplig forskning fatta 
kloka beslut, stötta vår perso-
nal och med alla krafter dra åt 
samma håll. Tillsammans ska 
vi skapa förutsättningar för en 
mycket bra skola i Ale.
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Kommunstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Fast besluten att 
försvara makten
NÖDINGE. För tre år sedan tog han som tämligen 
okänd över rodret i Ale kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund 
(M) har haft en tuff tid på den yttersta posten, 
men känner sig nu redo att försvara makten.

– Det har varit mycket att lära. Nu känner jag 
mig äntligen bekväm i rollen och konstaterar 
också att resultaten börjar komma, säger han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

MIKAEL BERGLUND

Ålder: 40
Bor: Älvängen
Familj: Gift med Mia , barnen Tilde
11. och Theo 8 år. 
Bäst på julens godisbord: "Knäck 
eller Rocky Road som en pytt i 
panna av godis".
Bäst på Kalles jul: "Kalle som 
fotograf".
Önskeklapp: "En bok, gärna en 
kriminalare".
HÅRDA NÖTTER:
Vilken klubb firade 100 år i Ale 
2013? Ahlafors IF (rätt).
Var köper man Göteborgs 
godaste semla i Ale? Svenhei-
mers. (Rätt)
På vilken plats hamnade Ale i 
årets näringslivsranking? 141. 
(Fel, rätt svar plats 163).
Hur många bostäder vill Olle 
Skoglund bygga i Surte? Oj, 
många. 250? (Fel, rätt svar 372!)

– Mikael Berglund (M) ser fram mot valåret
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